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Forord 
 

”Lisa, vett du ka ti basaren starta”, spurte Tor Marton Kvalvåg. 

 

Vi var på basaren på Bedehuset i Kvalvåg Skjærtorsdag 2002. Jeg ble paff. Selv om jeg 

har tatt bilder og filmet på basaren for Strand Historie og Ættesogelag de siste to-tre 

årene, kjente jeg ikke til misjonslagets historie.  

 

Tor Martons spørsmål pirret min nysgjerrighet, og etter påske satte jeg i gang for fullt 

med å nøste i basaren og misjonslagets historie. "Kvellvågbasaren" har jeg hørt mye 

snakk om, fra første gang jeg satte mine ben i Erlandsdalen i 1960. 

 

Jeg vil med dette lille heftet prøve å fortelle historien om Kvalvåg Kinamisjonslag 

gjennom 90 år. Basaren blir viet stor oppmerksomhet, og den har vært en viktig del av 

lagets drift. Andre aktiviteter som er beskrevet i årsmeldingene blir også omtalt. 

Det er virksomheten i laget og menneskene jeg vil trekke fram.  

 

Fra starten i 1913 og til 1945 ble det ikke skrevet årsmeldinger. Opplysningene  

om den tiden er mangelfulle. Skriving av årsmeldinger startet de med i 1945. Der har de 

skrevet om laget, møter, emissærer, folk i bygda, sine tanker og tro. Gang på gang ser de 

tilbake på året som gikk, og de deler sine tanker med boka. Deres stemme og rettskrivning 

kommer fram i svært mange sitater. Alle sitatene som er tatt med, blir skrevet i kursiv. 

 

Jeg vil rette en stor takk til Peder og Ester Berge og Karl Dreggevik. De har lånt ut lagets 

årsmeldinger, svart på spørsmål og ellers vist stor tålmodighet med mitt arbeide. I tillegg 

vil jeg takke alle som har gitt opplysninger og lånt ut bilder. Bildene er av varierende 

kvalitet, noen er scannet fra eldre fotografier og bøker, mens andre har jeg tatt selv.  

 

En takk til familie og venner som har lest igjennom og gitt støtte i skriveprosessen. 

Problemet har vært å velge ut stoffet. Misjonær Sissel Berge Ommedal har skrevet litt om 

seg selv, og mannen Malvin Ommedal har bidratt med fortellinger fra misjonsmarka. Eli 

Aga har skrevet om hvordan hun opplevde basaren. Misjonslagets historie er nært knyttet 

til Skulehuset eller Bedehuset som det nå kalles, derfor blir Skulehuset viet en del omtale. 

 

 

 

 

Jørpeland 24 mars 2003 

Annalisa Thelin Knutsen  
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Innledning 
 

Lengst sør i Strand kommune ligger Kvalvåg. Det er en vakker liten bygd som har fått 

navnet sitt etter en gammel gård. Navnet er blitt satt sammen av ”kval” og ”våg”. Det ble 

skrevet ”Hwalwagha” i 1383, og den lokal uttalen av navnet er ”Kvellvåg”. Gården ligger 

lunt inne i fjorden i ly av øyene Idsal og Idse.  

 

Her er farvannet smult når vinden river opp sjøen på Idsefjorden i øst og Høgsfjorden i 

vest. Langs sjøkanten dukker det opp hus og hytter mellom knauser og berg. Grønne 

jordflekker lyser opp i det ellers så skogkledte området. I lavlandet vokser stor furuskog, 

ispedd med plantet granskog.  

 

Gårdene i kretsen er få og jordlappene små, men skogen er stor og kraftig. I Kvalvåg er 

det fem små bruk. Bak de to gårdene i Erlandsdalen strekker skogen seg langt til heis. 

Foran ligger Erlandsdalsvannet som en glitrende perle. I Forsand kommune ligger gården 

Berge høyt og fritt, med utsikt mot skog og hei. 

 

I en fin vik ved Høgsfjorden ligger Bergsvik. Til sammen er det ti bruk som hører til i 

"Kvellvågkretsen". Bygda var tidligere veiløs, men ikke isolert, all ferdsel gikk sjøveien. 

Folk  rodde eller seilte fram til motorbåtene gjorde sitt inntog. De dro til Stavanger for å 

selge sine varer, og skaffe det de trengte. Etter hvert kom rutebåten, og kaien ble 

møtestedet for bygdefolket. I Kvalvåg ble det bygget en liten skole rundt 1911, den ble et 

naturlig samlingspunkt i bygda. 

 

Riksvei 13 ble åpnet i 1959. Den skar seg gjennom skog og mark, bakke opp og bakke 

ned. Smal og svinget åpnet den mulighetene til en verden utenfor. Buss og bil erstattet 

rutebåten, og det sosiale livet forandret seg mye da den forsvant.  

 

Til dette området kom Sven Foldøen i 1911 og startet sin vekkelse. Her bergtok  Foldøen 

folket med sine talegaver og mange bøyde kne og ble frelst. 

Kinamisjonen fikk et nytt misjonslag, og det er dette lille laget og dets medlemmer i 

Kvalvåg denne historien handler om. 
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Sven 

Foldøen 

(1878-

1953),  

ryfylking 

og 

"rothoggar

", blei ein 

kjend og 

sermerkt  
emissær i 
Kinamisjo
nen. Han 
fekk stå i 
store 
vekkingar 
meir og 
mindre 
heile livet. 
For 
mange, 
spesielt i 
Ryfylke, 
blei han 
Kina-
misjonen 
personleg. 

 

 

Kvalvåg Kinamisjonslag 1913-1945.   
 

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til 

disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og 

lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 

inntil verdens ende. (Matteus 28,18b-20) 

 

Kvalvåg Kinamisjonslag ble dannet i 1913.  

Norsk Luthersk Kinamisjonsforbund (NLM) hadde vært i drift i mange år da misjonslaget 

i Kvalvåg ble stiftet. NLM drev misjonsarbeid i Kina i ca 60 år, fram til 1949. Da kom 

Mao Tse-tung til makten, og i det kommunistiske samfunnet var det ikke plass til 

misjonsarbeid. Alle misjonærene måtte forlate Kina. De ble sendt til andre misjonsmarker 

blant annet til Japan og Etiopia. NLM forandret senere navnet til Norsk Luthersk 

Misjonssamband kalt Sambandet. 

 

Kvalvåg Misjonslags spede begynnelse startet da emissær Svend Foldøen kom til Kvalvåg 

høsten 1911. Her startet han en vekkelse. Da ble Selius frelst. (”Selius” - Marcelius 

Kvalvåg, gift med Karoline - ”Kaia”) Han er den første navngitte person vi kjenner til 

som var med i Kvalvåg Kinamisjonslag fra starten i 1913.  

Fra Foldøens notater og i to bøker finner vi de eneste skriftlige opplysninger om starten på 

misjonslaget. 

 

Direkte avskrift av Sven Foldøens notater: 

 ”Fra Idse reiste jeg til Kvalvåg høsten 1911 og holdt nogle 

møter. Kanske på de allerførste møter, da begynte nogle at 

overgi sig til Gud. Der var to kvinner, som hadde overgivet sig 

før jeg kom dertil. På andre møtet overgav manden til en av de 2 

kvinder til Gud. På andre dagen blev han løs av Guds ånds åbenbaring gjennom 

ordet Kristus døde til Fastsat tid for ugudelige. En anden mand i 40 årene nest 

møte. Selius. Han sa ofentlig på møte at han hadde væbnet sig godt for at ta imod 

mig. Han var skeptisk overfor dette nye som var kommet til 

bygden. Men når jeg har siddet og hørt er jeg komt til det 

resultat at dette er det rene evangelium. Han sa videre. Det er 

jeg klart at vi må få at vi er syndere før vi kan bli frelst og det er 

det som er sket med mig nu. Der blev en del med. Der var lidet 

modstand og svært snille folk der på stedet. Mange flere 

særlig unge er komt i rekkene ved våre arbeidere i 

Kinamisjonen siden. Der blev stiftet forening for 

Kinamisjonen, som følge av vækkelsen. Og der er komt 

mange tusen kr. ind i årenes løp i den lille kredsen. Her er vel 

knapt ingen kreds med så lidet folk som har samlet så mange penger til 

kinamisjonen som i Kvalvåg kreds i hele fylke og knapt hele Norges land. 

Misjonsfolket har nesten udelukende arbeidet for vår misjon. Vi har en emissær nu 

som reiser for Kinamisjonene fra Kvalvåg, og hans far er en av de ledende på 

Idse.” 

 

 

”Kristenliv i Rogaland” av Jakob Straume  
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Kaia og Marselius 
Kvalvåg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Frå Jøssang gjorde Foldøen ein liten tur til Kvalvåg. Då gav foreldra til Oskar 

Kvalvåg seg over til Gud. Oskar vart omvend i siste krigen, og vart ein god 

arbeider i misjonen. Det var mykje kinafolk i den vesle krinsen. I 1913 skipa dei 

Kvalvåg misjonslag, og barnelaget ”Solstrålen” kom i 1942 og hadde 

vekkelsesmøter. Rundt 1910 steig han i land på Idse og Idsal, der var det bare tre 

truande.”  

 

”Svend Foldøen” av Josef Tungland: 

”Om hausten same året reiste Foldøen til Kvalvåg. Her var to kvinner som levde 

med Gud frå før. På andre møtet overgav mannen til den eine kvinna seg og neste 

dag blei han løyst og fri. er det rene evangelium” vitna Selius. Også her inne i 

Kvalvåg blei mange vunne for Herren og mange vekkingar gjekk over gardane 

seinare. Foldøen meinte Kvalvåg truleg var den beste misjonsbygda i landet, 

rekna etter folketalet.”  

 

Erlandsdalen, Kvalvåg, Berge og Bergsvik. Her var 28 voksne 

personer, seks var over 70 år, mens de fleste var mellom 30 og 

60 år. Det var 11 kvinner i en alder mellom 30 til 75 år. Kvinnene 

som ble med i Kvalvåg Kinamisjonslag dannet Kvalvåg 

Kvinneforening. Medlemmene ble grepet av ”Kina- elden” som 

for over Ryfylke. For å støtte misjonærene i deres arbeid med å 

spre evangeliet til hedningene i Kina, startet de med basarer. Når 

den første basaren ble holdt, vet vi ikke. 

”Kvellvågbasaren” ble etter hvert en årlig tradisjon.  

 

Den ble et begrep for innbyggerne i bygdene rundt om og samlet mye folk. Basaren var 

kjent for sine mange fine håndarbeider. I kretsen var de fleste småbrukere, noen arbeidet i 

skogen og drev med fiske ved siden av. Det var vårsildfisket langs kysten og brislingfisket 

i fjordene som ga størst inntekt. Det er fantastisk at en liten bygd med så få mennesker, 

var i stand til å ofre så mye for misjonsarbeidet som de gjorde, både i arbeid, tid og 

penger. 

 

”Kineseren” var en ukeavis som Kinamisjonen ga ut. Flere ganger i året trykte de en 

”Gavefortegnelse” i bladet. Her ble alle enkeltpersoner og foreninger som ga penger, 

oppført. Dette er en av de få skriftlige kilder hvor vi finner Kvalvåg Kinamisjonslag og 

kvinneforeningen nevnt. 12 årganger mellom 1919–1934 er gjennomgått. Her finnes det 

spor av lagets aktiviteter. Det nevnes noen av emissærene som besøkte Kvalvåg og hvor 

mye penger laget ofret til misjonsarbeidet.  

 

Da Sven Foldøen holdt møter i 1919, overrakte han 268 kroner fra Kvalvåg 

Kinamisjonsforening ved Bertinius Erlandsdal til kretskontoret. Fra de gavelistene som er 

gjennomgått viser det seg at misjonslaget i Kvalvåg har gitt 3795 kroner i løpet av 12 år. 

Beløpet kan ha vært større, for enkelte av avisenes årganger var ikke fullstendige. Dermed 

kan noe ha blitt oversett. 

 

I avisen nevnes ”Kvalvåg kvinneforening, ved B. Erlandsdal.” Det var kvinneforeningen 

som hadde hatt basar og gitt pengene, men det var formannen for misjonslaget som ble 

nevnt med navn. Normalt fikk emissærene pengene med seg og leverte de på 

kretskontoret for Norsk Luthersk Kinamisjonsforbund. Kretskontoret lå i Østervåg midt i 

Stavanger sentrum. Det var greit for folk som hadde ærend i byen å gå innom kontoret 
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Foran f. v. Sigurd 
Kvalvåg, Peder Berge, 
Kåre Dreggevik, Edvard 
Berge, Lars Berge, 
Bak Solveig og Ingrid 
Lauvåsvåg, Klara Berge 

og Ester Lauvåsvåg. 

 

 

 

 

 

 

med gaver, å avtale når neste besøk av emissær skulle finne sted. Pengene fikk de inn på 

basarer, kollekt, offer, stevner og andre møter. På basaren i 1929 kom det inn 200 kroner, 

mens juletrefesten i 1930 ga 29 kroner og 13 øre. Givergleden var stor, og medlemmene 

har samlet inn mange kjærkomne kroner til misjonsarbeidet. Det å kunne hjelpe andre, og 

den indre gleden med å høre Kristus til, var viktig for bygdefolket. 

 

Det kom mange emissærer til misjonslaget i Kvalvåg. De var med å tenne gløden, og de 

ga folk den inspirasjonen de trengte for å holde fram med misjonsarbeidet. Vi kjenner 

ikke navnene på alle som besøkte bygda. Sven Foldøen var den meste sentrale emissæren 

i de første årene etter at laget startet. Han besøkte Kvalvåg ved mange anledninger. 

Johannes Kjelsvik, Sven Kindingstad, Bjørn Aasbø, Jørgen Nes, og Reinert Ege var her 

flere ganger. Olaus Østebø, Olav Hovda, Th. Rettedal, Thorvald Ladstein og mange andre 

har velsignet folk i Kvalvåg med sine talegaver i årene før 1940. Det var alltid emissærer 

som talte på basarer og stevner. I påskeuka pleide emissæren å bo i bygda. Han startet 

med et møte onsdag kveld og talte på basaren neste dag. Deretter holdt han møter utover 

hele påsken. Til misjonsstevnene kom det som regel to emissærer som talte hver sin 

stund.  

 

Stevne- og basardagene kunne bli lange, og etter at første del av programmet var over dro 

folk hjem for en matøkt. Tilreisende som hadde familie og venner i bygda ble ofte bedt 

hjem til mat. Andre kunne gå på ”kafe”. Hjemme hos familiene Jonas Kvalvåg, Mandius 

Kvalvåg og Gunnar Kvalvåg solgte de mat. Her kunne folk kjøpe seg skiver med syltetøy, 

ost, pålegg, stekt egg og en kopp kaffe.  

 

”Kvellvågkommisjonen” som medlemmene 

kalte seg, besto blant andre av Karen, Einar, Sigvald, 

Gunnar og Jonas, alle Kvalvåg, Martha Bergsvik, Lars og 

Hanna Berge, og Bertinius Dreggevik. De dro ofte til 

Stavanger på stormøter i Salem når det var spesielle talere 

som de hadde lyst å høre. Det hendte at ungdommene i 

bygda fikk være med. De gikk på kino, mens de voksne 

var på møte. De som startet foreningen er borte, men 

etterkommerne har drevet den videre. Barn og barnebarn 

har fortalt det de selv kjenner til og har hørt om 

misjonslaget.  

 

 

 

 

 

 

Krigen 1940-45 er et naturlig skille. Det virker som om aktiviteten var lav de siste åra før 

krigen, men i vekkelsen i 1944 kom det yngre krefter til. Da ble det ny giv i laget, og de 

startet med å skrive årsmeldinger. På styremøte 7. juni 1945 skrev de:  

”Me vart samde om at me vilde fortsetja i same leid, slik som det har vært styrt 

før, med møte kvar sundag.” 

 Også ved andre anledninger skrev de at de ville holde tradisjonene i laget i hevd.  

 

1978: ”Jesusbarnet må verta meir kjendt blant våre hedninge”brør” og søstre, for 

det finnst ikkje frelse i noko anna navn, derfor har Herren også bruk for kvar ein 
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Duk  brodert av 
Karen ”Slettå” 
Eier Grete Bru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av oss i denne veldige tenesta å vinna sjeler for himmelen heime og ute. Å om me 

kunne vera meir lydhøre her. Må misjonslaget sjå dette som vårt høgaste og 

styrste oppgava. Må det vera hjertetrangen som annfører sangen. Takk for at jeg 

også fikk det kall og skal få vera med.”  Karl Dreggevik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kvellvågbasaren” slik den 

kunne ha vært før 1940. 
 

 

I god tid før klokken to begynte barn og 

voksne å samle seg på Skulehuset. De kom fra nær og fjern. Været var bra og det samlet 

seg små grupper utenfor. ”Kjekt å sjå deg, lenge si sist, koss går det, koss var fiskje i år, 

har kua kalva?”, samtalene gikk i den vanlige leia. Noen hadde det mer travelt, de ville 

inn og sikre seg en god plass.  

Inne var basargjengen i arbeid. De hadde startet tidlig, fyrt i ovnen og gjort alt klar. 

Formannen hadde i god tid bedt Sambandet om å sende en emissær. Emissæren pratet og 

hilste på folket, og han hadde noen ord til de fleste. Han hadde brukt formiddagen til å 

forberede seg til talen. Barn og voksne fylte rommet og benket seg rundt om. Jentene var 

kledd i finstasen, og mannfolkene stilte i søndagsklær, dress, kvit skjorte, slips og 

”Brylkrem” i håret. Praten gikk så det var ikke ørens lyd. Her var de fleste som hørte til i 

misjonslaget og bygda ellers samt folk fra andre bygder. De så seg om og hilste på alle 

kjente. 

Med kleklyper var gevinstene festet på klessnorer som var strukket 

rundt alle veggene og foran vinduene. Gruppe for gruppe, 

tradisjonen tro, var gevinstene delt inn i syv grupper, med ti 

gevinster i hver.  Folk studerte og diskuterte gevinstene, og pekte ut 

hva de helst ville vinne. Mange av kvinnene følte en stille glede når 

noen beundret deres håndarbeide.  

 

Formannen gikk på talerstolen og kremtet. Praten la seg og alles øyne rettet seg mot ham. 

Han ønsket velkommen og presenterte årets emissær. Møtet kunne begynne. Etter en 

innledende sang steg emissæren opp på talerstolen. Han så utover en flokk med 

forventningsfulle tilhørere, alles øyne var rettet mot ham. Der han sto var han glad at han 

hadde forberedt seg grundig. Emissæren hadde mye på hjertet. Stemmen hans steg og 

sank, og til tider var stemning i rommet ladet. Tårene trillet nedover kinnet til enkelte, 

andre vred på seg, ordene sved. Men emissæren snakket også om håp og tro.  

 

Innholdet i talen gikk som oftest over hodet på barna der de satt sammen med foreldrene. 

Uroen i barnekroppene var ikke lett å holde i sjakk lenge ad gangen. Øynene vandret fra 

taleren til tilhørerne, gevinstene og de andre barna. Barna skrapte med bena, talen dro ut, 

 
Kvalvåg 1963.  
Berges Landhandel til venstre, 
”dampskipskaien” , Kvalvågneset midt i og 

”Slettå” til høyre. Foto Widerøe. 
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Basaren i 2002.  
Fra v. Ukjent, Berly Foreneset, 

Aslaug Holthe. 
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og de fleste foreldrene sendte barna skarpe blikk. Endelig var emissæren ferdig med talen. 

Barna pustet ut, etter sang og bønn fikk de lov å bevege seg igjen, og det varte ikke lenge 

før leken var i full gang utenfor. De voksne slapp på ny praten løs og de takket for 

velvalgte ord i talen. Emissæren var glad han nådde inn til folk. 

 

Loddsalget kunne begynne. Folk stimlet sammen rundt skriverne. Alle ville kjøpe 

nummer. 

”Ti på meg å maen, fem på kver av ungane og så må eg ha litt på badnabadnet i byen.”  

Noen tok nummer på hunden, katten eller hesten. Slik fyltes loddbøkene opp. Skriverne 

hadde det travelt, små barnehender holdt fast på pengene og skulle ha nummer. 

”Ka heide du?” ”Ola.” ”Ka e ittenavnet?“ ”Vett`kje.” ”Kor bor du?” ”I byen.” ”Kor e mor 

di?” ”Ude” ”Du må henta na.”  

Det var ikke all små som kunne gjøre rede for seg, men nummer ville de ta. 

 

Da talen var over, dro de fleste tilhørerne hjemover etter å ha tatt noen nummer. Bare  

skriverne ble igjen. Noen inviterte gjester med seg hjem til et lite måltid. Husmora hadde 

gjort maten klar dagen før, så det var bare å varme den opp, enten det var lapskaus eller 

grøt. Dyra måtte og få sitt vanlige stell, før det bar til Skulehuset igjen. Da fikk skriverne 

avløsing. Det hadde vært et  jevnt sig med folk, og utover kvelden kom det stadig flere. 

Ute var det en kald vind. Inne fyrte de så ovnen ble rødglødende. Oppå ovnen sto 

”bedehus-kjelen” og putret, og kaffelukten spredte seg i rommet. ”Lukk døra!” Ingen satte 

pris på den kalde trekken som strøk seg langs gulvet. 

 

Barna koste seg, de sprang inn og ut, og da 

tussmørket senket seg lekte de ”trebonius” (en 

gjemmelek). Det var spennende å følge med 

på alt som foregikk ute og inne. 

 

De fleste folkene kom i båt, noen i skøyter og 

motorbåter mens andre rodde. Alle med kursen 

mot Kvalvåg. "Kvellvågbasaren" var 

målet. Turen over Idsefjorden kunne være 

hard i nordavind eller austavind, spesielt i 

robåt. 

 

Utover kvelden kom det mye ungdommer og voksne. Mange hadde skjenket seg og var 

ikke helt stø på bena. Det var ikke plass til alle inne på en gang. Etter å ha tatt nummer 

samlet de seg utenfor. Noen kjekket seg og ville vise krefter, andre ville ta igjen for 

julingen de fikk i fjor. Til tider kunne det være riktig livlig utenfor. De fleste gikk inn 

gang på gang og tok flere nummer. Pengene satt løst, og alle håpet på å vinne noe. 

Etter at ungdommene hadde tatt nummer, samlet noen seg på et sjøhus og danset, andre 

trådte dansen på kaien. Litt romantikk var det også, det var mange unge gutter som ”fikk 

drag på jentene.”  

 

Langt utover kvelden kom folk sigende, men da en ikke reknet med at det kom flere, 

begynte trekningen. Da hadde kveldsmørket senket seg, og inne sto folk nesten oppå 

hverandre. Gangen var stuende full, og noen klatret i loftstrappa, andre samlet seg på 

plassen utenfor. 
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Reinert Ege 

( 1877-

1967) var frå 

Egersund.  

I kallsbrevet. 

datert 2. 

november 

1914, og 

underskrive 

av 

"Kredsens 

formand", 

Br. P: 

Mugaas, 

stod det slik: 

"Her 

bevitnes at 

gaardbruker 

Reinert S. 

Ege er 

utsendt av 

Stavanger 

Endelig trekning. Gruppe for gruppe av gevinster ble tatt ned, formannen og hjelperne 

hans trakk nummer etter nummer. Vinnerne ble ropt opp og gledesrop, sukk og 

misunnelige stønn hørtes fra tilhørerne etter hvert som det minket på gevinstene. ”Kem 

vant”, roptes det fra gangen og utenfra. Vinduer ble åpnet slik at de utenfor også fikk 

følge med.  

 

Før siste gevinst ble trukket, takket formannen alle som hadde møtt opp og støttet 

misjonsarbeidet med mange kjærkomne kroner. Alle ble ønsket vel hjem.  

Smått om senn begynte folk på hjemveien. Noen var fornøyde med gevinster under 

armen, mens de fleste gikk tomhendte hjem. Skulehuset tømtes og inne satt bare 

basargjengen igjen. Ute lyste fullmånen over sjø og land og loste alle trygt hjem. Folk 

knappet godt igjen klærne for vinden var kald. Båtene fyltes, motorene startet, og litt etter 

litt senket roen seg på ny over bygda. 

"Kvellvågbasaren" var over for denne gang. 

Slik var det i mange år før bygda fikk vei, og det sosiale mønsteret endret seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vekkelsen i 1944. 
 

 

På nyåret 1944 gikk det en vekkelse i Kvalvåg.  

Reinert Ege var sendt ut fra Sambandskontoret for å ha møter i 

Kvalvåg. Da det viste seg at det kunne komme i stand en vekkelse, 

ba kontoret han om å stoppe så lenge han syntes det var nødvendig. 

Det var møter på Skulehuset nesten hver kveld, i tilsammen syv uker. 

Det var ikke første gang Ege var i Kvalvåg, han hadde vært der flere 

ganger på 1930 tallet. Han var en rolig, mild og gemyttlig mann som 

folk hadde stor tiltro til. Han talte alltid enkelt og greit slik at alle 

forsto budskapet hans, men der lå kraft bak ordene. Han appellerte 

 
Erlandsdalen 2002. 
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til ungdommen og fikk dem med seg. På møtene sang de ofte, og Ege var spesielt glad i 

en sang. ”Eg tenke me synge nr. 19”, sa han, og alle stemte i med salmen:  

 

Herre gjør meg stille        

Stille kun for deg 

Glad for i det lille    

Å få ofre meg. 

 

Nåde gi å møte  

Glad hver dag som gryr 

Og med troskap skjøtte 

Hva meg livet byr. 

 

Herre hva er lykke? 

Blott å eie deg. 

La ei jorden rykke 

Sinnet bort med seg. 

 

Hjelp meg du å blive 

Herre, kun hos deg 

Og på ny deg give 

Hva du giver deg. 

 

Bær meg gjennom verden  

Hjem til deg til sist! 

Kjære herre Krist, 

Led og styr du ferden. 
 

Lina Sandell 

 

 

 

Folk gikk mann av huse, unge og gamle, og Skulehuset fyltes kveld etter kveld.  

Det kom folk fra Idsal og Idse i tillegg til de som hørte til i kretsen. Ester Lauvåsvåg og 

Borghild Kvalvåg bodde da på Jørpeland. Hver helg og fridager kom de hjem for å være 

med på møtene. De ”gamle” trofaste medlemmene var glade for vekkelsen som kunne gi 

fornyelse og nytt liv i laget. De unge som ikke hadde vist interesse for misjonen tidligere, 

kom også på møtene. Alle gikk på ”det som var.” De hadde ikke tanke om å bli frelst, 

men det skjedde allikevel for svært mange. Det lå vekkelse i ”luften” på flere av møtene, 

men Ege syntes det drog ut. 

”Det ser ut for at eg kan reisa heim, for det ser ikkje ut te at det blir nogen vekkelse”, sa 

Ege, 

Han hadde preket i et par uker og ingen hadde blitt frelst. Einar Kvalvåg ba han 

innstendig om å bli, for hvis han reiste hjem nå ville det ikke bli noen vekkelse. Ege ble 

værende.  

 

I løpet av neste uke ble Kåre Dreggevik frelst, siden kom den ene etter den andre. Spesielt 

var det de unge som vendte om. Omtrent 10-12 unge menn og kvinner ble omvendt og la 

sitt liv i Guds hender. De fleste har trofast holdt sitt løfte til Gud og arbeidet for misjonen 

i alle år, men noen trakk seg vekk.  

Det var mange vitnemål på møtene. Kåre var den første som ble frelst.  
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Kåre Dreggevik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kåre vitnet om det løftet han ga da han våren 1943 ble arrestert av tyskerne. Han har 

skrevet  om den opplevelsen: 

 

”Det var ingen vegforbindelse til grenda her i dei dagar, berre vegen til Kvalvåg, 

så me levde nokså fredsamt i dette området. Men heilt klar tyskarar gjekk ikkje 

folket i dalen. Um fyremiddagen den 11 mai 1943 vart ein var tyskarar på 

nabogarden. Nå skulle det reinskas upp i 

Erlandsdalen  

Han som skriv dette var på hevdakjøyring og 

tenkte straks på dei to radioene som stod på 

skråkammerset. Ein tysker sto på Hunnahaugen og 

fylgde med kvar bevegelse som ein føretok seg. No 

var gode råd dyre, no måtte det handlast snart. 

Køyrde då upp på sørenden av huset og ut 

lemglaset med radioane, upp i kjerra, neretter 

marka og aust mot Kolnes. Så i fanget med dei for å 

finna ein skjulestad.  
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På vegen attende til hest og kjerre møtte eg ein tysker. Han bemerkte då at eg var 

varme. Han gjekk vidare austetter. Eg kjøyrde heim for å starta på 

hevdakjøyringa. Det var ikkje lenge før tyskeren kom att, fekk fleire med på leiting. 

Etter ei stund kom dei att med den eine radioen. Den andre fann dei ikkje. No var 

det slutt på hevdakjøyringa, måtte bare få sela av hesten og setja han inn. Sjølv 

måtte eg inn i stova. Friheten var slutt. Nå fekk fangen og radioen fylgja med 

tyskarane til Svines. 

Derifrå med ein fiskebåt frå ei av øyane (kan hende frå Engøy) som dei 

komanderte inn til Svines og så vidare med den til Botne. Ved santak-kaien låg ein 

større båt, vart då komandert um bord i den, ner i ein liten lugar utan utsyn. Ein 

tysk marinesoldat med pistol var vakt i lugaren. Um ei stund vart det meir 

umdreining i motoren og ein skjøna det bar avstad ut Botnefjorden. Litt seinare 

vart det meir stopp i motoren att, og ein kjende den lagde til kai. Den var innom 

Jørpeland før den sette kursen til Stavanger, høyrde eg sagt etterpå. Langt um 

lenge vart farten teken av motoren att og det vart på nytt lagt til kai. Når eg då  

kom på dekket såg eg at båten låg ved Strandkaien. 

Ein bil sto klar på kaien og det bar vidare til kretsfengselet på Lagårdsvegen. 

Etter 7-8 dagar upphold i fengselet sto ein bil utanfor porten, fangen skulle til 

Egenesvegen til forhør. Dommen lydde på: Du blir ikkje skutt, ikkje fengslet, men 

får kr. 20 i mulkt. Fangen var fri. Hadde dei funne den andre radioen hadde ein 

vell ikkje kome så skånleg frå det, for det var den som var brukande, då det var 

batteri-radio.” 

 

Opplevelsen gjorde sterkt inntrykk på Kåre. Da han satt fengslet, ga han Gud det løftet at 

hvis han kom fri fra dette her, så skal Gud eie ham. Det løftet sto han ved, og i vekkelsen i 

1944 oppfylt han løftet og holdt fast ved det hele livet. 

 

Det var møter kveld etter kveld. En kveld da en del samlet seg hjemme hos Sigurd 

Kvalvåg etter et møte, skjedde det store : Alle som var tilstede ble omvendt og la sitt liv i 

Kristus hender. De som vendt om den kvelden og senere ble drivkraften i laget etter 

krigen. 

 

Ege bodde hos Hanna og Lars Berge, og der trivdes han godt. Innimellom møte-ukene dro 

han hjem en tur. Da han kom tilbake, ville Einar Kvalvåg at han skulle bo hos ham. Da sa 

Ege det som medlemmene ennå husker så godt.  

”Eg tenke eg går te Berge eg.” og slik ble det. Einar Kvalvåg la ned mye arbeid rundt 

møtene, han bar vann og ved, og han fyrte så ovnen ble rød. Det måtte være godt og varmt 

inne på kalde vinters kvelder. På grunn av rasjoneringen var der ikke kaffe og noe å bite i. 

Kvinnene sto som vanlig for renholdet og sørget for at alt var rent og pent til neste kveld. 

Møtene fortsatte fram mot påsketider. Aktiviteten i misjonslaget blomstret opp. Ege dro 

hjem i sikker forvissing, om at mange i bygda var blitt frelst og hadde tatt imot Jesus. Han 

gjestet Kvalvåg flere ganger i åra som kom, både på møter og stevner. Ege holdt god 

kontakt med misjonslaget. Siste gang han var her var på slutten av året 1956. Han betydde 

mye for folket her etter vekkelsen og det utrykker Karl Dreggevik så fint i en årsmelding 

der han omtaler ham som: ”vår 

ugløymande Ege” 

 

Til tross for at det var krig i landet, var 

det stor aktivitet i de kristne lagene. Tore 

Tungland var ungdomssekretær og fikk i 
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Til Basar i ”Magda” 

Foran sitter Lars A. Nag og 
Torleif Melberg. Bak Oskar 
Nag, Else Heggheim, Signe 
Nag, Anna Melberg, Børre 
Næss. 

 

 

 

 

 

 

 

stand mange samlinger og leirer for ungdommen. Sommeren 1944 arrangerte 

Kinamisjonen en ukes sommerskole på Mosterøy. Skolen ble en naturlig fortsettelse av 

vekkelsen. Der kom de i kontakt med andre ungdommer som også hadde tatt i mot Gud. 

Karl og Kåre Dreggevik, Sigurd og Borghild Kvalvåg og Beathe Gundersen gikk på 

sommerskolen på Mosterøy. Det ble en opplevelse som de så tilbake på med glede. Kåre 

var på en slik samling i Årdal i 1945.  

 

Lars Gaute Jøssang forteller i boka ”Aks i vind,” at det under krigen ble  arrangert mange 

slike leirer rundt om i fylket. Når det kom opptil 100 ungdommer til et sted, trang de plass 

å bo. Da ble de innkvartert hos bønder og på skoler og der det var en plass. Under krigen 

måtte de ha med sengtøy, kniv, gaffel og skei. For å få smør, sukker, kaffe og brød og 

måtte de ha med rasjoneringskort.  

 

1973: ”I året har me hatt den gleda at nyfrelste er lagde til møtelyden. Dette er 

stor nåde frå Gud at me endå får oppleva at sjeler blir redda frå evig fortaping.” 

Peder Berge 

1988: ”Det er eit ynskje som misjonslaget vonar på at nye måtte verta lagt til 

laget, som vert fødd på ny, med den rette song i sit hjerte. Må herren få leggja 

denne bønetrang i hjertene våre. Tenk om det kunne vorte vekkelse og fornyelse i 

krinsen vår.” Karl Dreggevik.  

 

 

 

Basarliv 
 

 

"Kvellvågbasaren" var navngjeten, den ble holdt hvert år på Skjærtorsdag. Det er den som 

har gitt misjonslaget i Kvalvåg et ansikt utad i bygdene omkring.  

 

Unge og gamle har fortalt mange muntre minner, men de 

fleste historiene er gått i glemmeboka. Det kom alltid mye 

folk til basaren fra mange av bygdene rundt omkring, de 

gikk ”mann av huse”. De fleste kom sjøveien med båter 

fulle av folk og la til i Kvalvåg. Båtene lå tett i tett, det var 

både skøyter, motorbåter og robåter. 

 

Fra Jørpeland kom ”Leabåten” full av folk. Ivar Barkved 

førte sin båt ”Magda”, han hadde også med seg mange som 

ville på basaren. Ivar var en av de som pleide å få gevinst 

med hjem. Rasmus Idsø hadde en åpen motorbåt, og med 

den førte han folk til Kvellvågbasaren for 25 øre per person. Pengene tok han nummer for, 

kan Berta Idsø (1910) fortelle. Det kunne være kaldt og surt når været viste seg fra 

vrangsiden. En gang da Berta var ung, skulle hun og andre ungdommer fra Idse på 

basaren. Været var surt med vind og regn. Kaldt var det i robåten, og veien over Idsal var 

full av søle. Da de endelig kom til basaren, var både klær og sko våte og skitne. Hun følte 

seg ikke vel og bedre ble det ikke da to andre unge damer stilte i fine silkekjoler. 

”Heiarne” kom også sjøveien, og det var akkurat som om de var ”slept ut or ein sekk” da 

de gikk i land, fortalte Berta.  
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Basar 2002.  Foran sitter Inger Idsø 
92 år gammel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fulgte både liv og røre med de og andre som kom. Barn, unge og voksne så fram til 

basaren hele året. Spesielt de yngste syntes det var spennende å gå på basar.  

 

Torkel Jøssang (1917-2003), og flere kamerater fra Jøssang pleide å dra til 

"Kvellvågbasaren"  i ungdomstida. De kom i motorbåt. Han syntes det var eventyrlig å 

dra på basaren. Torkel fortalte at de fikk kjøpe mat på ”kafe‘” både hos Bernhard Kvalvåg 

og på Berge. ”Det var en ”Issar” som ikke var helt stø på beina. Da han skulle ro hjem, 

tumlet han og datt i sjøen. Broren ville hjelpe ham opp, men han ramlet også uti og fikk 

seg en dukkert. Våte og kalde ble de hjulpet opp i båten. Det var mange som hadde 

skjenket seg mer enn godt var. Noen ville måle krefter med andre, og mangt et 

sammenstøt fant sted. Fra Idse kom det en stor sterk kar som ”Heiarane” ville sloss med, 

men han var ikke god å få i bakken selv om de var mange.”  

 

Det var ikke bare fest og fyll som trakk ungdommen til basaren. Det fortelles om en kar 

fra Jørpeland at han var forelsket i en flott jente i Kvalvåg. Han dro på basaren for å treffe 

henne. Det ble ikke de to, men han snakket om den jenta i mange år. Romantikken 

blomstret, og det var mange som fikk ”hykk” og gikk arm i arm på veien. Basaren var den 

store opplevelsen som ingen ville gå glipp av. For noen ungdommer ble hjemturen et stort 

høydepunkt, de lurte seg av gårde to og to, hånd i hånd.  

 

Det var to eldre ungkarer fra Heia som var på 

basaren. Den ene vant et putevar.  

”Nå kan du gifta deg”, sa han andre. ”Har me ikkje 

kavt heila live for å få ei kåna, både du å eg, og kor 

langt har me komt?”  Svarte han til stor 

fornøyelse for alle andre.  

Det var også kaker blant gevinstene. En kar fra Idse 

vant en kringle, glad og fornøyd satte han seg rett 

på golvet og spiste opp hele kaken. 

 

Det var en mann som ønsket å vinne en hardangerduk. Han tok mangfoldige nummer på 

den gruppen duken var i. Dessverre måtte han dra tomhendt hjem.  

 

Når det ble for varmt var det godt med en luftetur, og de som var tørste benyttet 

anledningen til å få lesket strupene. Det var ikke fritt for at mange skjenket seg mer enn 

godt var. De fleste drakk hjemmelaget vin, sats eller ”Denas” (Denas var sprit som ble 

brukt til å tenne primusen med. Den blandet de ut og drakk.)  

 

Beruset eller ikke, alle ble tatt vel imot og behandlet med tålmodighet og respekt. Det 

rikset og gikk i dørene utover hele kvelden, og folk tok nummer. Folk var ikke redde for å 

åpne lommeboka, og alle håpet på å vinne noe.  

 

”Me kjøbe heile basaren,” ropte en fra Idse. 

En gang kom det en glad og fornøyd kar fra Heia og skulle ta nummer. Han fisket opp 

lommeboka fra baklommen, åpnet den og la den på kateteret foran skriveren og sa: 

”Forsyn deg.”  

 

Etter hvert som de verste rabbagastene ble eldre, roet bråket seg, men de slet med uro i 

flere år etter krigen. Gleip og garpestreker var det mye av. Å slå av lyset var uskyldig 
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moro, men kunne nok være til irritasjon for noen. En kar hadde fått så mye innabords at 

han la seg til å sove på gulvet. Istedenfor å flytte ham, steg de bare over. 

En gang en båt med ”Heiare” var på vei hjem, bandt ”Issarane” et tau i båten for å holde 

den igjen. Tauen ble festet i et skur på kaien, og da båten ga full fart rev den løs noen noe 

av bordkledningen. Episoden har vokst på folkemunne, og det fortelles at de dro hele 

skuret på sjøen.  

 

Etter at riksveien ble åpnet, kom folk kjørende fra Jørpeland og andre bygder. Bråk kunne 

ungdommene fortsatt lage, og en gang måtte de tilkalle lensmannen for å roe gemyttene.  

1964: ”Mykje folk kom til utetter kvelden, det vert ellers noko styr og bråk av 

eindel veslevoksen ungdom.”  

 

var Karl Dreggeviks lakoniske kommentar i årsmeldingen. Flere av de som i 

ungdomstiden dro på basaren for være med på ”livet”, ble senere kristne og besøkte 

misjonslaget i Kvalvåg på mange møter. Da de begynte å trekke gevinstene tidligere på 

kvelden avtok bråket, og ungdomsgjengene forsvant. I de siste 20-30 år har basaren  blitt 

avviklet i verdige former. 

 

Det er mange ”hyttefolk” som har minner fra den tid de gikk på basaren. Yngvild Randa 

Watson forteller at da hun var barn på 1960 tallet, var det alltid  kjekt å gå på basarer, ikke 

minst at det ble sene kvelden før det var slutt. Barna syntes det var spennende å bivåne 

alle ”svirebrødrene” som var litt på ”druen”. Spesielt husker hun en ”Issar” som tok 

mange lodd. Han vant flere gevinster. Til stor moro for de andre, ga han noen gevinster 

tilbake så de kunne loddes ut på ny. Ungene syntes det var spennende både ute og inne. 

Av og til klatret de opp i loftstrappen og fulgte trekningen derfra.  

Folk fra forskjellig bygder benyttet anledningen til å erte hverandre. 

En ”Heiar” sa en gang: ”Det vede som de har i ”Kvellvåg”  e’ ikkje meir enn det så har 

blese me noravinden frå Heia”.  ”Ja, då e’ der nok ikkje meir ved igjen på Heiå”.  ”Hadde 

de på Heiå hatt så møje innsikt så de har utsikt så hadde det ikkje vore så gale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevinster 
 

 

Uten Kvinneforeningens utrettelige arbeide, hadde det ikke blitt noen basar. 

Kvellvågbasaren var kjent for sine mange og fine håndarbeider. Kvinnene sydde, 

broderte, heklet, strikket og vevde hele året gjennom, slik at Skulehuset ble fylt opp av 

fristende gevinster til basaren. Hvert år la de til side litt penger slik at de kunne kjøpe inn 

håndarbeider til neste års basar. Arbeidene ble fordelte blant medlemmene. Noen kvinner 
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Sengeteppe 
heklet av Lovise 
Kvalvåg. Eier 
Marie Idsø 
 

 

 

 

 

Sengeteppe 

heklet av 

Lovise 

Kvalvåg.  Eier 

Marie Idsø 

strikket sokker, kofter og jumprer i fine mønster til basaren. Her var duker i plattsøm, 

korssting og hardangersøm. Påskeduker hørte også med. Heklete sengetepper og duker, 

brikker, grytekluter og bordløpere hang rundt om. Det var broderte sofaputer, 

klokkestrenger og lappetepper, og ellers mye mer. Kvinnene la sjelen sin i arbeidet. 

Hjemmebakte formkaker, fyrstekaker og kringler hørte med blant gevinstene. Det hendte 

også at de loddet ut et levende lam og andre dyr. 

 

En mann fra Heia vant en gang en klukkhøne med 14 kyllinger ! 

Alle kvinnene – og menn som leverte et håndarbeide til basaren, skulle vært navngitt. 

Dessverre vet en ikke om alle, og hva de laget. Her vil vi nevne noen få og hva de lagte. 

 

Borghild Kvalvåg Gjil (f. 1916). Hun syntes alltid det var stor stas å være med mora Kaia, 

da de skulle henge opp gevinstene i Skulehuset. Martha Bergsvik, Kaia, Karen, Serina, og 

Grete, alle Kvalvåg, Hanna og Serina Berge kom sammen dagen før basaren. Med glede 

og forventning gjorde de alt klart til den store dagen.  

 

Kaia strikket mange par strømper, vanter, luer og andre klesplagg. Hun heklet og broderte  

til basaren. Et år sto et lam og brækte bak uthuset. Det hadde Kaia gitt. Etter hvert som 

Borghild vokste opp var hun med å lage gevinster. Hun laget ”filerte” kjøkkengardiner, 

strikket og broderte. Borghild ga også et lam som ble loddet ut. 

 

Hanna Berge leverte utallige gevinster. Hun heklet 

sengetepper og broderte duker i plattsøm og korssting. Karen 

Kvalvåg var formann for kvinneforeningen i mange år og Henny 

Berge har fortalt litt om hennes arbeid for basaren. Karen var 

den som laget flest gevinster, hun både sydde, broderte og strikket. 

Det var putetrekk med rysjekant på endene og innfelt heklebord. 

De var populære, for sengetøy var mangelvare i de første åra 

etter krigen. Alle kom med sine arbeider til Karen etter hvert som 

de ble ferdige, og hun pakket alt i store korger. Dagen før basaren 

fylte Karen og niesen Serina Berge robåten. Serina, barna 

hennes og Karen rodde fra ”Slettå” rundt Kvalvågneset og la til 

nær Skulehuset. Det var lettere å ro gevinstene enn å bære alt på ryggen. Sammen bar de 

fullastede korger opp. Vel inne ble gevinstene fordelt i syv grupper og hengt på snorer 

rundt veggene. Barnas øyne lyste, det var alltid spennende å være med. De så med 

forventning fram til basaren. Da alt var klart, satte Karen seg fornøyd ned og sa: ”Nå kan 

mannfolka overta”. 

 

Både kvinneforeningens medlemmer og andre levert håndarbeider til basaren. 

Kristofa Hølland broderte en hardangerduk til hver basar i mange år. Serina Lauvåsvåg 

leverte blant mange andre arbeider, hvert år et forkle i hardangersøm. Lovise Kvalvåg 

heklet sengetepper, Marie Idse er den stolte eier av et av disse teppene. Hilda Sørskår 

broderte blant annet ”oppheng” - klokkestrenger. Ester Berge broderte hardangerløpere, 

påskeduker og lagte filerte brikker blant mye annet. Beathe Dreggevik broderte. Unge 

som eldre har bidratt med utallige gevinster, til basaren opp gjennom årene. I tillegg ble 

det også kjøpt inn en del gevinster både kjøreler og leker. I årene før krigen dro Martha 

Bergsvik og Bertinius Dreggevik til byen og kjøpte inn glass og steintøy til basaren.  

De fleste gevinstene ble laget av kvinner, men vi kjenner til noen få ting som var laget av 

menn. Sigvald Kvalvåg bandt fiskegarn. Aksel Berge var møbelsnekker. Han lagte 

småbord, fuglekasser og andre ting.  
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År 2002 var det en egen bok på vevde løpere fra Bolivia, som Sissel Berge Ommedal 

hadde sendt hjem fra misjonsmarka der. De pengene gikk direkte til Bolivia. 

I de senere årene har mesteparten av gevinstene blitt kjøpt. Det har vært sengetøy, 

håndklær, slumretepper, duker, puter, kjørler, leker, fruktkorger og mye annet.  

 

 

Basar Skjærtorsdag 28-3-2002. 
 

 

Sola skinte fra en skyfri himmel og lokket folk ut. Det var deilig å sitte i sol-veggen og ta 

livet med ro. På Bedehuset i Kvalvåg var det mer aktivitet. Det var klart for årets basar. 

På plassen utenfor det lille huset og langs veien, var det fullt med biler. Som vanlig samlet 

folk seg i små grupper og pratet litt før de gikk inn. Inne på bedehuset står det et gammelt 

hvitmalt kateter og et par gamle pulter, det er rester fra den tid det var skolestue her. 

Veggene er svakt grønnmalte, og i taket henger det gamle, runde glasskupler og lyser opp 

i rommet.  

 

Rundt omkring langs veggene og vinduene hang gevinstene på klessnorer. De var delt inn 

i syv grupper, som det alltid har vært. Her var dynetrekk, laken, duker av mange slag, 

slumretepper, sokker, puter, håndklær, løpere, brikker og mer til. Alt var brettet ut i all sin 

prakt, slik at alle kunne se hva som skulle loddes ut denne gang. På et bord var det 

fruktkurver, kaffeservise, middagsservise og forskjellig leker. De fleste gevinstene var 

kjøpt. I de senere år har det vært få håndarbeider.  

 

Ester og Peder Berge og Karl Dreggevik er de tre siste medlemmene i laget. Peder og Karl 

har fylt 82 og 81 år og Ester er noen år yngre. De har stått for basaren i år 2002, slik som 

de har gjort i de senere årene. Ester har vært drivkraften bak basaren i de siste 30 år. Hun 

har skaffet til veie gevinster, ordnet med loddbøker, og gjort alt klar til basaren på 

Bedehuset. Det som driver dem er ønsket om å skaffe midler, slik at misjonærene skal 

kunne spre evangeliet på misjonsmarka. 

 

Folk kom fra kretsen rundt Kvalvåg og bygdene rundt om. Lokalet er ikke stort, og det ble 

som vanlig helt fullt. Her var folk fra mange steder og i alle aldre. Den eldste var Inger 

Idsø på 92 år fra Idse. Eldste medlem av foreningen, Hilda Sørskår på 86 år, kom sammen 

med barn, barnebarn og oldebarn. Ester, Peder og Karl tok smilende imot alle og ønsket 

de velkommen. 

Formannen Peder Berge ønsket velkommen, før han overlot talerstolen til Terje Thorsen 

fra Stavanger som var årets taler. Til emne hadde han valgt ”Veien til Golgata og 

mennesker ved Jesu kors.” Han talte for en lydhør forsamling. I årenes løp har Terje holdt 

flere møter i Kvalvåg. Han fortalte om den første gangen han som ung og uerfaren skulle 

holde tale her. Det var på slutten av 60- tallet. Den gangen hadde det vært mange tilhørere 

og flere urolige unger. Dette forstyrret ham, og han mistet tråden i talen sin. Terje tok til 

tårene, og følte at han hadde skjemt seg ut og var helt mislykket. Etterpå kom Grete 

Kvalvåg fram og takket ham for talen. Hun minnet ham på at  salvekrukken måtte knuses 

for at salveduften skulle komme ut til folket. Dette trøstet Terje, og disse ordene har han 

alltid båret med seg siden. 
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Karen Berge tar nummer hos Ester 
Berge. 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basar 2002  Trekning!  Peder, Karl 
og Ester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter talen var det kaffe og litt mat før loddsalget begynte. Utover ettermiddagen kom det 

et jevnt tilsig med folk. Noen kom bare innom og tok noen lodd. Andre kom for å være 

med på trekningen.  

 

Ester sto bak det hvitmalte kateteret og 

skrev i loddbøker. Det ble fort kø når det var 

flere som ville ta nummer samtidig. ”Ta litt 

i kvar bok”, sa de fleste. I år kostet loddene 5 

kroner. Rett etter krigen var prisen 10 øre loddet. 

På den ene siden av kateteret satt Tordis 

Tungland på en gammel skolepult og skrev, og på 

andre siden satt Klara Berge. Fredrik Berge, 

Ingrid Havn og Inger Lise Sørskår tok også del i 

skrivearbeidet. 

 

Etter hvert som lokalet fyltes, steg varmen. Lokalet blir nå varmet opp med panelovner, 

ikke som i gamle dager da de fyrte så ovnen ble nesten ble rød. Som vanlig klaget folk når 

døra sto for lenge åpen, og de kjente den kalde trekken som smøg seg langs bena. Alle 

hadde god tid, og de pratet med kjente og ukjente. Folk gikk inn og ut, de trengte litt frisk 

luft og kanskje en røyk.  

 

Kveldens høydepunkt nærmet seg, og alle samlet seg inne i skolestua. 

Før trekningen begynte, deklamerte Aslaug Holthe med stor innlevelse: ”Brevet”, et dikt 

skrevet av sjømannsprest Gabriel Aagård. Diktet har hun funnet i et gammelt blad 

”Fiskerens venn” fra 1935. Det er et brev som en ung døende sjømann skrev til moren.  

 

Trekningen startet rundt kl 19. I god tid hadde folk 

funnet seg en plass, på en stol, en benk eller et fang. 

Noen hadde vært hjemme en liten tur etter møtet og 

kom tilbake til utlodningen. Bøkene ble samlet inn, 

og den boka som det var solgt færrest nummer i, ble 

trukket først. Det kan selges tusen lodd i hver bok. 

 

Trygve Lauvåsvåg klatret rundt på stolene og hentet 

ned gevinstene. Alle fulgte spent med, det er samme 

skuespill og moro hvert år. 

Karl og Peder sto som vanlig for trekningen. I en snor hang det runde brikker, nummerert 

fra en til tusen. Karl sjekket siste solgte nummer i boka, og Peder tømte brikkene i en 

plastbøtte.  

 

”Ja nå kan me begynna”, sa Peder og rørte rundt i bøtta både lenge og vel. Alle fulgte 

spent med, praten stilnet. Ester holdt opp den første gevinsten. Peder hadde god tid, 

smilende rørte han enda en gang rundt i bøtta før han trakk opp en brikke.  

”Ja, det ble nummer 276, kem e’ det”. Karl bøyde seg over boka, bladde fram og tilbake, 

og fant fram til rett side. Han rettet på brillene og studerte lenge på hvilket navn som var 

skrevet. ”Ja, så ska me se, hm, det va”. Utålmodig 

bøyde Ester seg fram, ”Det står Mormor og Gunnar. 

Å ja nå vett eg det, det e nogen hyttefolk. Legg ein 

lapp på gevinsten.” Neste vinner var Klara Berge. 

Som vanlig var det noen av familien fra Berge 
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som vant de fleste gevinstene. 

 

”Det e’kje kjekt eingong,” utbrøt en gutt fra Idsal da de vant enda en gang. Noen spøkte 

med at de trengte lastebil for å få med alle gevinstene. Hele familien Berge har tatt 

utallige nummer på basaren i alle år, og vunnet deretter. 

 

 

 

 

 

Smilende delte Ester ut gevinstene. Det var gjevest når noen i salen vant, da likte folk seg, 

smilte og lo. Barna ble skuffet hvis en leke enten, det var en bil, ball eller dukke, gikk til 

eldre folk. Innbyrdes snakket folk om hva de ville vinne og sukket når andre fikk deres 

ønske. ”Me kan bytta hvis du vinne det eg vil ha”, avtalte noen med sidemannen.  

 

Trekningen skred sakte framover, og folk pratet, det var bare mens vinnerne ble ropt opp 

at roen senket seg et øyeblikk. Karl og Peder trakk den ene vinneren etter den andre. De 

hevet aldri røsten, alt gikk stille og rolig. Ester takket alle på vegne av kvinneforeningen  

for at de også dette året hadde støttet misjonsarbeidet. Før siste gevinst, en bibel, ble 

trukket takket Peder for fremmøte og ga alle noen gode ord til å ta med på veien hjem. 

Ute hadde sola gått ned, og skumringen senket seg. Folk takket for seg og dro hver til sitt.  

 

Basaren i 2002 var den siste i Kvalvågs Kinamisjonslags 90 årige historie. 

I stedet for basaren vil det i 2003 bli en enkel liten utlodning på Skjærtorsdag. 

Det er ingen yngre krefter som ønsker å ta på seg arbeidet og holde tradisjonen med 

basaren ved like. Drivkraften bak basaren er og har alltid vært, at alle skal få bli kjent med 

redningsmannen Jesus og hans frelserverk. Både her hjemme og på misjonsmarka. 

Før i tiden var kaien og rutebåten bygdas sentrum, der møtte folk opp når båten kom. Her 

fikk de høre nytt om folk og fe. I dag er denne sosiale samværsformen borte. I de senere 

årene har basaren vært det eneste treffstedet som kan minne om den gamle tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basar 2002. Familien Sørskår. 

 Fra v. Lise Elen, Hilda, Stein Erik på 
bestefars arm, Erling, Inger Lise og Liv Marit. 
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Brynjulf Lima 

 

 

 

 

 

 

 
 

Minner fra Kvalvågbasaren. 
Av Eli N. Aga (f. Eriksen) 

 

 

Kvalvågbasaren var for oss bybarn først og fremst forbundet med spenning. På 

skjærtorsdag er det basar! Det blir spennende. Lurer på om vi vinner i år? Lurer på hvem 

som kommer? Kommer det noen fulle folk? 

Når selve dagen kom, hadde vi sommerfugler i magen helt fra morgenen av. Vi sprang 

bort til skolehuset for å se på forberedelsene. Tiden ville ikke gå fort nok. Endelig åpnet 

dørene og vi kunne gå inn og kjøpe ”nummer”. Det navnet syntes vi var litt rart og 

koselig, for i byen sa vi ”lodd”. Oppe ved kateteret satt tvillingene fra Erlandsdalen og 

skrev navnet på de som kjøpte nummer ned i gule linjerte kladdebøker. Den ene tvillingen 

hadde hjelp av kona si. Peder og Ester Berge var til stede med sine blide åsyn. Særlig 

Esters varme smil lyste opp i skolestua. Vi følte oss velkomne selv om vi var barn. 

 

Rommet fyltes snart opp med folk. På første benk satt Brynjulf Lima og ventet på at 

trekningen skulle begynne slik at han skulle få røre i bøtta med nummer. Ved siden av satt 

”de Berge” fra Berge-gården oppe i skogen. De kjøpte alltid veldig mange lodd. Olava og 

Bernhard Kvalvåg var der. Bedehusfolk fra fjern og nær satt inne i skolestua hele 

ettermiddagen. Ovnene brant, og det ble stadig varmere og tettere luft. Over hodene på 

folk hang gevinstene på klessnorer. De var så flotte; hekla duker og broderte duker og 

håndklær og sokker. Vi barna tittet ekstra på de harde gevinstene. Glass med fint mønster, 

og det aller beste: Fruktkurven. Om vi en gang kunne vinne den? 

 

Det var uendelig lenge å vente til de skulle begynne trekningen, men vi unger og ungdom 

hadde mange kjekke ting å ta oss til. Vi kunne snike oss opp på skoleloftet. Der var der 

støv og museskitt, men også flotte gamle plakater med dyr og fugler på, og gamle kart. 

Noen ungdommer så mer på andre ungdommer enn på kartene, selvsagt. Vi kunne lure 

oss ut og gå på nedsiden av doen. Der kunne vi se den kjempestore haugen med 

menneskelige etterlatenskaper, og følge med på de som gikk på do. Kjempe-ekkelt, men 

litt spennende også. 

 

Så hørte vi støy fra plassen foran skolebygningen. Hva var det? Et par 

unge menn som tydelig hadde forsynt seg godt av 

hjemmebrenten brøytet seg vei mot skolestua. “ Me ska kjøba 

nommer,” brølte de. Vel inne gikk den ene av dem fram til en av 

tvillingene og ropte: ”Du kan sedja 20 nommer på ’an Gestapo 

Heiå”. Det gikk kaldt ned i gjennom ryggen på oss barna. Vi forsto 

at dette måtte regnes for en dobbelt synd her inne på Kvalvåg. 

Men, det var veldig morsomt og utrolig spennende å oppleve 

likevel. 
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Nå var det endelig tid for trekning. Vi fant så vidt en plass i trappa opp mot loftet. Der 

hadde vi oversikten. Inne var det sprengfullt, og en fortettet stemning. Alle var spente på 

om de kom til å vinne. Brynjulf Lima fikk ståltråden med nummerlapper i hendene, løsnet 

hektet og helte dem oppi en plastikk-bøtte. ” Nå må du røra, Brynjulf,” ropte folk. ”Eg 

røre, eg røre”, svarte Brynjulf stolt. Peder fikk trekke. ”Nommer firahundre- å –forti. Kem 

bler det?” Tvillingene lette i bøkene sine. ”Jo, det går te dei Bergje”. Peder balanserte 

rundt på stoler og plukket ned gevinster fra snorene. Vant vi noe i år? Nei, ikke i år heller. 

Men, hva gjorde vel det, når vi hadde fått en slik flott opplevelse? Vi følte nok at en 

høyere makt var til stede og passet på Kvalvågbasaren. Trygge og fulle av gode minner 

gikk vi hjem og la oss. 

 

 

Mennene styrte. 
 

 

I 1945 var det årsmøte i misjonslaget. Fra da av har de skrevet årsmeldinger hvert år. Her 

er noen glimt fra årsmøtene. 

1945: ”Det vart innkalla til årsmøte i Kvalvågs misjonslag den 27de mai for å 

velja styre i laget. Misjonslaget som var stifta for mange år sidan, har ikkje hatt 

noko serlig valg på lenge no.” ”Valgsetlane, som var skrevne før me kom på møte 

synte at Sigurd Kvalvåg fekk 19 stemmer, Kåre Dreggevik 17, Peder Berge 10, 

Leif Berge 9, Einar Kvalvåg 7, Lars Berge og Mandius fekk ein stemme kvar. 22 

stemmer var avgitt. Styret vart etter dette utfallet slik: Sigurd, Kåre og Peder og 

Leif som varamann.”  

”Misjonslaget som var stifta for mange år sidan, har ikkje hatt noko serlig valg på 

lenge no. Kvalvåg misjonslag har som oppgave å arbeida for evangeliets utbreien 

på N. M.  Kinamisjons sine felter likeeins for Guds ords forkynning her heime i 

Norge. Me vart samde om at me vilde fortsetja i same leid, slik som det har vore 

styrt før, med møte kvar sundag dersom ikkje noko større møte var i nærleiken og 

noko serlig anna var ivegen. Det va ein høgtidsam, historisk dag me hadde vårt 

første styremøt på, - den 7. juni. I dag er H.M. Kongen komen att til Norge etter 

fem lange tunge krigsår.” 

Me vil vona og be om at den fred som Gud no har gitt landet vårt, den må verta 

varande. Og at Guds fred også måtte kvila over vår krins og det arbeid som me no 

skal prøva – etter fattig evne – å utføra. Måtte Guds ånd få plass i våre hjarter og 

vara med når me samlast til småmøtene våre, så skal me få det gildt. Så vil Gud 

signa den gode såd, til groen er mogen.” Sigurd Kvalvåg 

 

Tradisjoner fra lagets arbeid før krigen ble litt etter litt gjenopptatt, i samme ånd og form 

som tidligere. Hvert år var det valg på styremedlemmer og formann. Styret valgte selv 

formannen ved ”lutdraging” – loddtrekning.  

Sigurd Kvalvåg ble den første formannen etter krigen. Både Sigurd, Aksel Berge, Peder 

Berge, Karl Dreggevik og Kåre Dreggevik har senere vært formann i en eller flere 

perioder.  

 

I 1945-46 ble de andre vervene som kasserer, varamann og revisor ble fordelt mellom 

Einar Kvalvåg, Mandius Kvalvåg, Bernhard Kvalvåg, Leif Berge og Lars Berge.  

I løpet av årene har de fleste mannlige medlemmene i laget hatt et eller annet styreverv. 

Det har kun vært menn i styret, men kvinnene har alltid hatt stemmerett. Ester Berge vært 

kasserer fra 1968 og fram til i dag. 
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Regler vedtatt i 1946. 
 

Kvalvåg’s Kinamisjonslag. 

§1. Kvalvågs misjonslag arbeider i samband med Stavanger krins for D.N.L. 

Kinamisjons-forbund. 

§2. Laget sitt mål er å arbeide for Guds rikes utbedring heima og ute i samband 

med D.N.L.K. sine grunnreglar. 

§3. a. For å verta medlem av laget, må ein vera personleg kristen og leva som slik. 

§3. b.Tar eit medlem på å leva ukristelig skal han behandlast etter Math.18,15-18. 

§4. Laget vert leia av eit styre på 3 medlemmer, som vert valgt på årsmøte. Kvart 

anna år utgår 2 og 1. Fyrste året utgår 2 etter lutdraging. Dessutan vert valgt 1 

varamann og 1 revisor. Styret tilsett kasserar. På årsmøte vart framlagd av styre 

årsmelding og revidert regnskap. 

§5. Forandring av desse reglar kan vedtas på årsmøte med 2/3 fleirtal, når forslag 

om dette er innsendt til styret minst ein måne i førevegen og vert utlyst på eit møte. 

Dog kan paragrafene 1 og 2 ikkje forandrast. Alle viktige valg foregår med 

stemmestlar. 

 

1946: ”Så ligg der igjen eit arbeidsår bak oss og me er komne inn i eit nytt. Me 

har lett for å stansa opp ved årskifte å sjå oss attende. Og spursmålet vil då 

uvilkårlig koma : Korleis har eg brukt året som svant? Har eg nytta dei 

anledningar Gud gav? Var eg viljug å vitna om herren når den heilage and minna 

om det. Ånei, det er nokk ikkje alt som det skulle vore. Og det som er alvorlig at 

der var anledningar som aldri kjem att. Men kunne det syna seg på evigshet 

morgonen at der i 1945 var vunne ei sjel ved dei kroner som er sende til misjonen 

frå vår krets, så sko så vist ikkje vårt arbeid ha vore forgjeves. Måtte me då i det 

nya år gå heilt inn for Guds rikes arbeid på jord. Og at vår bøn må verta: Å var eg 

meir deg Jesus lik, så hjartevarm og god. Med same kjærleik utan svik, som du i 

striden stod. Å, var eg meir med liv og tru, i alle ting som du, som du. Min Gud for 

sæl eg var.” Sigurd Kvalvåg. 

 

Utsendinger. 

Når Misjonsambandet har hatt kretsmøter 

rundt i fylket, har det flere ganger reist 

utsendinger fra laget i Kvalvåg. De har 

ikke møtt årvisst, og kommentaren da ingen 

kunne møte i 1996 var:   

”Me hadde ikkje utsendingar 

frå laget vårt. Det burde det muligens ha 

vore.”  

 

 

. 

 
Utenfor Bedehuset. 

Fra v. Beathe Dreggevik, Borghild 
Kvalvåg, Kristine Matre, Serina Berge, 
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Petra og Bertinius 
Dreggevik 

 

 

 

 
Sigurd 

Kvalvåg  

Formenn i Kvalvåg Kinamisjonslag. 
 

 

Kvalvåg Kinamisjonslag ble dannet rundt 1913. Ingen vet med sikkerhet hvem som var 

med fra begynnelsen. Det er usikkert hvordan laget var bygget opp. Ble det valgt formann 

de første årene? Hvem var det? Ingen kan gi svar i dag. Karl mener at det ble ikke valgt 

noen leder de første årene. Bertinius Dreggevik er den eneste en vet om som var formann 

før krigen. Senere har det blitt valgt ny formann hvert år. Her er en kort oversikt over 

formenn og andre medlemmer i laget. Da noen i bygda døde skrev de som regel et lite 

stykke i årsmeldingene og de er tatt med her. 

1987 ”Ein kunne kanskje spørgja oss, er misjonslaget med same iver og aktivitet 

som det var den gong laget vert starta i Kvalvåg. Det vert sagt at misjonen er de 

brennandes hjerter sak, og slik skulle det vera for det folk som misjonens herre fek 

taka si hand om. Når ei ser av brev kva våre misjonerar i arbeid og bøn, strir på 

sine kner, for desse som held på å falla, og fell ifrå den kristne forsamling, og for 

desse som lever langt ute, der budskapet ennå ikkje har nått, må ein minnast denne 

setning. Misjonen er de brennades hjerter. Det er noko så fint over og med desse 

som har lagt alt i mesterens hand, Herre her er eg send meg.” Karl Dreggevik 

 

Bertinius Dreggevik                               

(1887-1938). 

Han kom fra Høle og ble gift med Petra Albertsdotter 

fra Erlandsdalen. De bodde noen år i Stavanger før de 

flyttet til Erlandsdalen rundt 1914. Bertinius og Petra 

fikk fire barn, Sigrid, Alf, Karl og Kåre. De 

engasjerte seg tidlig i misjonslaget, og Bertinius var også 

med i skolestyret. Han var formann i laget, men når og 

hvor lenge er usikkert. Det fortelles at det var han som 

ledet basaren i mange år. Bertinius var omgjengelig. Han 

var kjøgemester både i brylluper og i begravelser. Bertinius omkom i 1938 ved en 

rasulykke i Botne Sandtak, der han arbeidet. 

 

 

 

 

 

Sigurd Kvalvåg 

(1914-1949). 

Sigurd var født i Kvalvåg, foreldrene Jonas og Grete var ivrige 

misjonsfolk. Han var nummer fem av seks søsken. Han overtok gården 

og drev fiske ved siden av. Sigurd giftet seg i 1945 med Borghild 

Kvalvåg. De fikk datteren Grete. Sigurd ble omvendt i den store 

vekkelsen som gikk i Kvalvåg krigsåret 1944. Han hadde god 

sangstemme og sang ofte på møtene. Sigurd ble den første formannen i 

laget da de blåste nytt liv i misjonsarbeidet etter krigen. Han var 

formann også neste år. På grunn av sykdom trakk han seg fra styret, og 

i 1949 døde han.. Disse ord skrev han i årsmeldingen 1947 etter at laget var blitt redusert 

på grunn av flytting og dødsfall. 

”Men tross alle skiftingar så har me og grunn å  glea oss øve at Gud er den same, 

i går som i dag og vil vera det alltid. Det har me ofte kjent sanninga av.” Sigurd. 
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Sigurd Kvalvåg  

”Et medlem av misjonslaget har i år etter en tids sykeleie gått inn til den evige 

sabatshvile, det er Sigurd Kvalvåg. La oss huske at for Guds folk er hvilen tilbake i 

himmelen salig hjem.”  Skrevet av Aksel Berge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksel Berge  

(1912-1958). 

Aksel bodde på Berge. Gården grenser til Kvalvåg så det var naturlig at det ble i kretsen 

rundt Kvalvåg at han og familien var aktive. Foreldrene Hanna og Lars hadde vært med i 

misjonslaget i mange år. Aksel var nest eldst av ni søsken og overtok gården da broren 

Leif døde i 1947. Aksel var ikke gift. Han var møbelsnekker og hadde arbeidet i Oslo 

noen år. Der gikk han på Fjellhaug misjonsskole. Han reiste litt som emissær på 

Østlandet. Da han kom hjem reiste han og Kåre sammen og holdt noen møter. Aksel var 

formann første gang i 1949, og hadde det vervet flere ganger. Han har dessuten innehatt 

de fleste andre verv i laget. Aksel ledet mange møter og fester og holdt ofte tale på 

møtene. 

 

1953: ”Måtte så Gud ved sin Ånd få virke i 

misjonslaget, og måtte den få sin vilje med enkelte av oss, så 

vil nok laget høste i sin tid såfremt vi ikke går trette.”  

skrev han i årsmeldingen. Intet tyder på at han gikk trett. Aksel 

etterlot seg et stort tomrom da han i 1958 omkom i en 

sprengningsulykke i skogen ved Berge.  
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Kåre og Karl 

Dreggevik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aksel Berge  
”Den 27 august skjedde her noko som sette djupe spor etter seg. Vår alles kjære 

Aksel Berge miste livet ved eit ulykkestilfelle. Vi er alle samde om at Aksel var ein 

av dei vi minst kunne unvære her på Kvalvåg, men våre vegar er ikkje Guds vegar. 

Siste møte Aksel var i lag med oss, var søndag 17 august. Det var Aksel som leda 

møte, og han talte over. ”At av Hans fylde har vi alle fått.” Til slutt skulle vi ha ei 

bønestund, og før vi skilles, sa Aksel at vi skulle synge ”Brødre og søstre vi skilles 

nu ad”, og det siste verset, æren og prisen skal lammet ha, skulle vi synge 3 

ganger. Dette møte vil vi som var samlast på skulehuset aldri gløyma. 

Søndag den 28-9 ble det minnemøte for Aksel. Kåre talte over ”At alle ting --- den 

til gode som elsker Gud, den som etter Hans råd er kalt” Kåre sa videre at nå 

hadde misjonslaget på Kvalvåg miste sin leiar og fyregangsmann. Aksel var vår 

leiar, og vi står att med spørsmålet, kvifor skulle dette henda? Av Herren er det 

gjort, og det er underfullt i våre augo. Dette er vanskelig og skjøna for oss som set 

att.”    Skrevet av Peder Berge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl og Kåre Dreggevik ble omtalt som tvillingene fra 

Erlandsdalen. De var så like at en måtte kjenne de godt for å 

skille dem fra hverandre. Karl og Kåre arbeidet sammen i 

mange år, og ble kjent rundt om i bygdene som tvillingene på 

televerket.    

 

Karl Dreggevik 

(1921-) 

Karl ble frelst under den store vekkelsen i 1944, og siden har 

han trofast fulgt sitt kall og støttet opp om misjonslaget. 

Karl ble gift i 1946 med Beathe Gundersen fra Buøy. De fikk 

datteren Bjørg. I alle år har de arbeidet trutt for misjonen. Karl ble valgt til formann første 

gang i 1951, og har siden hatt det vervet utallige ganger. På møtene der det ikke var 

emissærer, talte medlemmene selv. Karl har ledet mange møter og har holdt mange taler 

og andakter i årenes løp. Han har som de fleste, innehatt de verv i forening som fantes. 

Karl er en saklig og rolig mann som inngir til tillit. Han har alltid et smil på lur og liker 

godt å prate med folk. I alle år har han jobbet trutt og jevnt på småbruket sitt ved siden av 

arbeidet i televerket.  

 

Kåre Dreggevik  

(1921-1995) 

Kåre ble frelst i vekkelsen som gikk i Kvalvåg i 1944 og han la ned mye 

arbeid for misjonen. Kåre var ikke gift og bodde sammen med moren 

Petra, og broren Alf i Erlandsdalen. Han ble med i styret da de startet opp 
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Peder Berge 

misjonslaget på ny i 1946. I 1947-48 gikk Kåre på misjons-skolen Fjellhaug i Oslo. 

Sammen med Aksel Berge reiste han og talte de på flere møter. I misjonslaget har Kåre 

hatt de fleste tillitsverv. Formann ble han første gang i 1948 og hadde det vervet flere 

ganger. Det var han også i 1995, det året han døde. Kåre har mange ganger skrevet sine 

tanker om arbeidet i misjonslaget. Det lå ham sterkt på hjertet at de måtte arbeide trutt for 

misjonen, men også at de måtte få flere med seg her hjemme. Han reiste mange ganger 

som utsending fra laget til Sambandets krinsmøter. Kåre likte godt å erte litt, og smilet og 

godheten lyste av ham. Han ledet mange møter gjennom årene, holdt andakter og taler. 

Det var stor sorg blant venner og kjente da Kåre gikk bort. 

Kåre Dreggevik  

”I juli måned hendte det triste at Kåre kom på sykehuset. Der låg han til han døde 

lørdag 28. oktober. Han fekk flytta til ein bedre heim. ”Borte frå legeme, hjemme 

hos Herren” som det stod i dødsanonsen til Kåre Dreggevik. Hvor inderlig er du i 

alt hva du gjør, hvem kan dine vegar og tankar forstå. Nei, Guds vegar og tankar 

er ikke våre. Kåre ble begravet torsdag 2. november. På minnemøte i Jørpeland 

bedehus var det mange som hadde minneord om Kåre, som så ofte minna oss om 

”Sjå det Guds lam som bærer verdens synd.” Me lyser fred over Kåre Dreggeviks 

minne."  Peder Berge. 

Peder Berge 

(1921-) 

Peder Berge er født på gården Berge i Forsand. Han er bror av 

Aksel og Leif som også var med i misjonslaget. Peder ble frelst 

under vekkelsen i 1944, og har siden arbeidet trutt for å spre 

evangeliet. Han ble i 1952 gift med Ester Lauvåsvåg som bodde i 

Kvalvåg. De fikk barna Sissel Helen og Arild. Sissel er misjonær 

og har bodd i Bolivia i flere år. Peder og Ester drev handel i 

Kvalvåg fra 1952 til 2000. Peder var med i styret i mange år, 

men overtok som formann første gang i 1958, da broren Aksel 

omkom i en ulykke. Senere har han hatt det vervet mange 

ganger. Dessuten har han hatt de fleste andre verv og  reist som 

utsending til kretsmøtene. I skrivende stund 2003, er han formann. Peder var varamann i 

1995 og måtte overta som formann da Kåre døde. Peder drev søndagsskolen på Bedehuset 

i mange år, senere samlet han både fastboende og barna til ”hyttefolket” til søndagsskole 

hjemme hos seg. Peder er en stillfaren mann med et godt smil på leppene. Han vet óg å 

fremføre ordet om Gud på møtene. 

 

 

Andre medlemmer. 
 

 

Jonas Kvalvåg 

(1876-1950). 

Jonas ble født i Kvalvåg. Han var den eldste av 11 søsken og 

overtok gården etter foreldrene. Han ble i 1900 gift med Grete 

Erevik. De fikk seks barn og fire døde i ung alder. Det var i 

en tid da tuberkulosen herjet som verst. Jonas drev med fiske 

ved siden av gården, han var en trugen arbeidstrell. 

Han arbeidet lenge på Stålverket på Jørpeland. Jonas rodde 

fram og tilbake hver helg. Han og Marselius Kvalvåg pleide 

å ro sammen. I ukene bodde han på Jørpeland. Jonas gikk 
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Hanna og Lars 
Berge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trofast på møtene og støttet misjonsarbeidet i alle år. 

Jonas Kvalvåg  
Også i år har ein av krinsen sine men lagt ferdastaven ned. Ein strevsam og hart prøvd 

man har enda sine dagar på denne jord. Det er Jonas Kvalvåg. Måtte det kunna seiast i 

sanning um oss alle som sangaren syng, ”Hvor salig er den som når alt farer hen, har 

Jesus og hvilen igjen.” 

Skrevet av Kåre Dreggevik. 

 

Marselius Kvalvåg   
(1867-1929). 

Han ble gift i 1896 med Kaia. De fikk åtte barn. Sven Foldøen skrev om at Selius var 

skeptisk til det nye som kom. Tross det ble Selius omvendt i vekkelsen som Foldøen 

holdt. Han arbeidet for misjonen resten av livet. Datteren Borghild syntes han var en gild 

far, hun pleide å sitte på fanget hans til hun var temmelig stor. Marselius drev småbruket 

og fisket en del. Han arbeidet også på Stålverket på Jørpeland og bodde der i ukene. 

Sammen med Jonas Kvalvåg rodde de på søndagskveldene til Jørpeland og da lørdagens 

arbeid var slutt rodde de hjem igjen. Når nordavinden sto på som verst, hendte det at de 

måtte ro til Svines og gå derfra. 

 

 

Lars Berge  

(1869-1956). 

Lars ble gift med Hanna Rettedal i 1909, og de fikk ni barn. Han drev 

gården og arbeidet i skogen. Lars var et arbeidsjern, selv i høy alder 

var han i full aktivitet. Han gikk trofast på møtene i misjonslaget og 

kom med mange vitnemål. Lars ivret for misjonsarbeidet i alle år. Han 

likte å prate og så alltid fram til å få besøk av emissærer. 

Se side 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandius Kvalvåg  
(1892-1971). 

Mandius ble i 1922 gift med Serina Svines. De fikk sønnen Torleif. Mandius hadde vervet 

som revisor i 1947.  

Mandius Kvalvåg  

”Når døden oss kallar så må me avstad, å er du då reide til ferda. Denne gang var 

det Mandius me fylgde til grava. Mandius var ein av dei som bøyde kne i vekkelsen 

som gjekk i Kvalvåg 1944. Han var ei tid revisor for misjonslaget. Mandius var 

ein snill og stillfarande mann. Å tenk eingong når alle fram skal stemna til himlens 

port, å alle banka på. Det vert ei syn som ingjen no kan nevna, kven skal gå inn og 

kven skal ute stå.” Skrevet av Karl Dreggevik 
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Kvalvåg 

 

 

 

 

 

Bernhard Kvalvåg  
(1900-1980) 

Han ble gift i 1932 med Olava Rolfsen fra Hommersåk. De fikk tre barn. 

Fra 1945 var Bernhard med i styret som styremedlem og varamann flere 

ganger inntil han døde i 1980. Bernhard ble frelst i en vekkelse da de 

bodde på Jørpeland før krigen. Han arbeidet på veien og var på fiske ved 

siden av småbruket. Skjemt og alvor fulgte Bernhard, han var lettlig og 

likte å prate med folk. Han åpnet flere av årsmøtene og hadde ordet ved 

mange anledninger.   

Årsmøte 1962: ”Bernart Kvalvåg minna um å ydmyka seg under Guds 

veldige hand.”  

Bernhard Kvalvåg 

”Ein av dei trufaste å koma på møtene er ikkje lenger i lag med oss. Bernard 

Kvalvåg. Så lenge helsa og krefter rokk måtte han upp. Hans plass burte ved 

glaset står tom. Han er sakna millom oss. Me kjenner sakna sår. Når her me 

skiljast må. Men vonar i Guds rikes vår kvarandre atter sjå.” 

Skrevet av Kåre Dreggevik 

 

 

Einar Kvalvåg  

(1904-1963) 

Einar var sønn av Marselius og Kaia Kvalvåg, to trofaste slitere i misjonslaget. Einar ble i 

1940 gift med Grethe Sandsmark fra Stavanger. Begge to var aktive i laget. Einar var på 

valg til styret, men siden de flyttet til Jørpeland før 1947, ble det ikke noe verv på han. 

Einar og Grethe kom på mange av møtene i Kvalvåg opp gjennom årene. Han hadde stor 

omsorg for folk og hvordan de hadde det med sin Gud. Einar var en god taler og talte på 

mange møter. 

Einar Kvalvåg  

”Fredag 11 oktober kom sorgens budskap til oss. Vår kjære og trufaste bror i 

Herren, Einar Kvalvåg fekk heimlov. Med han miste me ein heilhjarta forbedar for 

kretsen vår. Me minnest hans ord så ofte frå talarstolen. Korleis har du det med 

Gud? Og har du hatt et møte med Jesus? Ikkje minst i vekkelsen med emissær Ege 

må me seia Einar sette merke etter seg.  Me som vart omvendte til Gud då, kan 

sanna den gløden og iveren Einar viste, etter å få oss ungdommar inn på Guds vei, 

og verta frelste. 

Einar er sakneleg mellom oss her på skulehuset. Han var alltid villig og delta både 

på festar og møter. Men nå har han fred evig vunne. Me lyser fred over hans 

minne.” 

Skrevet av Peder Berge 
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Leif Berge  

(1910-1947). 

Leif var fra gården Berge og bror til Aksel og Peder. Han var også aktivt med i 

misjonslaget. Leif var varamann da laget startet opp igjen etter krigen. Han giftet seg med 

Serina Førland i 1935. Leif drev fiske før de overtok gården etter hans foreldre. Etter kun 

12 års ekteskap døde Leif, og Serina ble sittende igjen med fem barn. Leif var en rolig 

stillferdig mann med glimt i øyet og godt humør. 

Leif Berge  

”Når me tenkjer litt attende, så har me hatt både sakn og gleder i det året som no 

er fare. Sakn fordi nogen av våre mest trufaste venner ikkje kan vera i lag med oss 

når me samlas til våre møter. Nogen har busett seg på ein ny stad og ein har nått 

endemålet for si tru, som er heima hjå Herren. Me lyser fred over hans minne.”     

Skrevet av Sigurd Kvalvåg. 

 

Leif Matre   

(1920-) 

Leif Matre var lærer på skolen i Kvalvåg, Hidle og Heng i noen år. De bodde hos Karen 

Kvalvåg på ”Slettå.” Han og kona Kristine var med i misjonslaget. Leif ble valgt til 

revisor i 1950. Året etter var han nestformann og kasserer, men allerede samme sommer 

flyttet familien Matre til Sveio. Leif bidro ofte med opplesninger og taler.  

 

Trygve Lauvåsvåg  

(1936-) 

Trygve vokste opp i Kvalvåg og er bror til Ester Berge. Han er gift med Åse Hetland. Han 

har vært med som varamann til styret i årene fra 1973 til 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karl Dreggevik på besøk hos Kristine og 
Leif Matre sommeren 2001 
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Kaia leser 
”Evangelisten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalvåg Kvinneforening. 
 

 

I  Kvalvåg ble det dannet en kvinneforening i begynnelsen av 1900.  

Laget var lite, men de arbeidet trofast for å skaffe tilveie midler, slik at misjonærene 

kunne få spre evangeliet i Kina. Det gjorde de ved å holde basar hvert år på Skjærtorsdag, 

og den ble kjent som "Kvellvågbasaren". År for år samlet de inn penger til misjonen, i 

trygg forvissing om at selv deres lille bidrag betydde noe i den 

store sammenhengen. Bidraget fant veien gjennom 

misjonssambandet til folk i fjerne verdensdeler.  

 

Misjonærene dro til Kina og la ned mye arbeid under 

vanskelig kår. Praktisk hjelp og evangelisering gikk 

hånd i hånd. Hjemme satt folk og leste fra misjonsmarka i 

blader som ”Kineseren”, ”Utsyn” og ”Evangelisten”. 

Der sto det om livet på misjonsmarka, og om hedningene 

som ble frelst. Det var som om leserne lærte kineserne å kjenne. 

Spranget fra alle kvinnene som satt hjemme med sitt håndarbeid 

og til misjonærene som dro ut, var stort. 

 

I dag vet vi ikke navnet på alle som ble med i foreningen. Den har ikke vært stor, for det 

bodde kun 10-12 kvinner som muligens kunne vært med. De pleide å møtes omtrent hver 

14. dag. Foreningen hadde de midt på dagen. Det var den beste tiden, etter morgenstellet i 

fjøset og før middag og kveldstell. Alle så fram til foreningsdagen. Den var for mange den 

eneste dagen de kunne koble av fra slit og strev på tungdrevne småbruk. Samtidig gjorde 

de en innsats for ”sine misjonsstasjoner” i en fjern verdensdel.  

Kvinnene kom gående fra gårdene rundt omkring, veien kunne være lang og tung når 

været var surt. Noen strikket mens de gikk, de kunne kunsten å nytte tiden. Vertinnen 

serverte kaffe, skiver og vafler. Alle arbeidet flittig med et håndarbeide, strikkepinnene 

klirret mens praten gikk. Ingen hender var i ro, unntatt under andakt og bønn. Det står 

respekt av alle de utallige håndarbeidene som kvinnene laget til basarene i årenes løp. De 

ofret sin tid og la ned mye arbeid med gevinstene. Uten disse ildsjelene ville man ikke fått 

noen basartradisjon. Inntekten ble levert til misjonens kretskontoret i Stavanger. I 

”Kineserens” gavefortegnelse for årene rundt 1920-30 står det flere ganger at det var 

Kvalvåg Kvinneforeningen som var giver, oftest ved Bertinius Erlandsdalen.  

 

Arbeidet med basaren var et viktig holdepunkt for kvinnene. Her hadde de anledning til å 

vise sin omtanke for hedningene i praksis. Hver enkelt kunne yte noe, på sitt vis. Med 

usvikelig tro på at alle monner drar, sto de på. Hvert sting de sydde, hver maske de 

strikket, hvert øre de sparte, hadde sin betydning. De la sjelen sin i arbeidet. 

Kvinneforeningen i Kvalvåg visste at de kronene de samlet inn ville bli brukt til beste for 

misjonen. På den andre siden av kloden var det mange som trengte hjelp.  

1968: ”Kvinneforeningen held truleg fram med arbeidet sit. Det er någen som 

ventar.”kom og hjelp oss” så er det ein og annan som høyrer ropet og svarar ja. 

Herre her er eg send meg! Kor me må vera takksame og sjå stort på at Herren har 

bruk for oss.” 

1970: ”Kvinneforeningen hell fram som fyrr med arbeidet for misjonen. Snart er 

heidninganes tid til ende og Herren kjem for å sanka saman frå ytste enden av 
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Serina Berge, Karen ”Slettå” og Tore 

Førland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jora. Tenk om det då var ein kaskje tvo som fik sitja til bords i Guds himmel, på 

grunn av lydighet mot misjonens herre”. Karl Dreggevik 

 

Ester minnes at hun fikk være med mora i forening da de flyttet til Kvalvåg. Enkelte 

ganger disket kvinnene opp med det beste de hadde. Det kunne være råmelkspudding, 

gome, lefser og annet godt. Vanligvis fikk de ”flade skjeva” – skiver med ost og syltetøy. 

Da Ester giftet seg ble hun et aktivt medlem i foreningen. Det var tradisjon å samles i 

hjemmene, men noen ganger hadde de foreningsmøte på Skulehuset. En fin, varm 

sommerdag i 1974 dro de på tur til Gåsavatnet med kaffe og nistepakke. Maten smakte i 

det fri, og etterpå leste de fra Bibelen og samlet seg i bønn. Med på turen var Serina 

Lauvåsvåg, Hilda Sørskår, Serina Berge, Beathe Dreggevik, Ester Berge og Åse 

Lauvåsvåg med barna hennes. Olava Kvalvåg var så dårlig til beins at hun kunne ikke 

være med. Da Karen Kvalvåg takket av som formann for kvinneforeningen, ble Beathe og 

Ester enige at de skulle dele vervet mellom seg annet hvert år. Det gjorde de fram til 

1981. Da takket Beathe nei til gjenvalg og siden har Ester hatt ansvaret for foreningen og 

basaren fram til i dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har det alltid vært menn som har skrevet årsmeldingene, og de har ikke vært flinke til 

å skrive om kvinnene i laget. Første gang kvinneforeningens arbeid ble nevnt var i 1953. 

 

”Arbeidet i kvinneforeningen har gått sin jevne gang med Karen Kvalvåg som 

formann”. 

1989: ”Kvinneforeningen har og gjennom året arbeidt trufast. Dei er få, men langs 

veggene i skulestova heng mange nyttige vinstar til utlodning på skjertorsdags 

basaren. Ein kjenner trang til å takka foreningen for trufast arbeid gjennom 

mange år.”  

 

Det var ikke vanlig å få besøk utenfra når kvinnene samlet seg. Fra 1980 tallet har Ester 

ved flere anledninger hatt besøk av misjonærer til møter i kvinneforeningen. Ekstra gildt 

var det at de hadde røtter i Strand. Det var Torbjørg Eie, Inger Janet Sandsmark, Jorunn 

Nordbø og Sissel. De fortalte fra misjonsmarka. Til møtene inviterte Ester kvinner fra 

Idse, så stua kunne bli helt full. I løpet av årene har foreningen skrumpet inn. Ester er nå 
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Bergsvik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karen ”Slettå” 
Kvalvåg 

med i en annen kvinneforening på Jørpeland. Fremdeles har de noen møter i Kvalvåg, 

eller på hytta til Esters svigerinner på ”Bergetun”. 

2001 ”Kvalvågs kvinneforening hadde møte 14. august på Bergetun hos Klara 

Berge og Karen Ree saman med ”Vårbud” foreningen på Jørpeland. Det var samla 

13 stk. som fekk sjå den prektige blomsterhagen der. Hilda Sørskår er fortsatt 

trofast med i foreningen her, og Ester Berge er formann og medlem i ”Vårbud” 

foreningen.”  

 
 

Formenn i Kvinneforeningen. 
 

 

Martha Bergsvik f. Oaland 

(1891-1967).  

Hun kom fra Oaland i Forsand og ble gift i 1913, 22 år gammel, 

med Bertinius Bergsvik. De bosatte seg i Bergsvik. 

Martha har nok vært vant med misjonsarbeid fra hun var liten, 

for folk på Rettedal, nabogården til Oaland var blant de første 

som støttet Kinamisjonen i Forsand. Det er uvisst om hun var 

med å starte kvinneforeningen i Kvalvåg, men Martha var 

formann i mange år. Hun var et arbeidsjern og la ned utallige 

timer i arbeidet for misjonslaget, både med håndarbeider og 

basaren. Martha var kokke, og kokte både i konfirmasjoner, brylluper og begravelser. Når 

hun og Josefine Steidn kokte, ble de stadig ropt inn i stua. De fant de på mange ablegøyer 

og laget liv i selskapet. 

 

 

 

 

 

 

Karen Kvalvåg  

(1886-1966). 

Hun bodde på Slettå og ble ofte omtalt som Karen Slettå. Hun 

var ikke gift. Karen ble valgt til formann i 1946. Med 

formannsvervet fulgte ansvaret for basaren, og det vervet 

skjøttet hun vel. Hun arbeidet flittig  både på småbruket sitt og for 

misjonen. Karen sto på for basaren, både med å strikke og brodere 

gevinster. Når alle gevinstene hang på snorer festet med kleklyper 

rundt om i skolestua kunne slappet Karen av. Hun passet godt 

til å være formann og var en myndig misjonskvinne av det gamle 

gode slaget. 

Da var hennes økt over til neste års basar. Karen var nøye på 

håndarbeidet, det måtte være skikkelig, like fint på vrangen 

som på retten. Hun tenkte alltid på basaren og en gang hun hadde vært på et stormøte på 

Jørpeland, ble hun riktig oppglødd. Der hadde Tormod Vågen oppfordret alle til å øke 

innsatsen for misjonsarbeidet. Da utbrøt Karen: ”I år må det bli mye spøt til basaren.” 

(strikk). Var det noe Karen kunne, så var det å strikke. Hun var formann fra 1946, men 

etter 12 år og i en alder av 73 var det godt å overlate arbeidet til yngre krefter. Da Karen 

døde i 1966 i en alder av 80 år, hadde hun aldri vært hos en doktor. 
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Beathe og Karl Dreggevik 

 

 

 

 

1959: ”Kvinneforeningen har skiftet formann. Karen Kvalvåg som har vore 

formann i 12 år ville slutte av. Ein må seia at foreningsarbeidet låg trugt og godt i 

hennar hånd og mykje har ho i desse åra fått gjordt for misjonen. Misjonslaget vil 

med dette seia henne takk for godt arbeid.   

Som ny formann vert Beathe Dreggevik. Må foreningen i Kvalvåg halde fram som 

trugne  teneare i hennes teneste for Jesu Kristi rikssak på jord, så skal herrens 

velsignelse fylgja med.”  Karl Dreggevik.. 

Karen Kvalvåg 

”Den 4 april fylgde me ei av vår trugne misjonskvinner til grava. Karen Kvalvåg. 

Ho har som kjent vore formann for kvinneforeningen i mange år, og hadde ein iver 

for dette arbeidet som få. Eg gløymer ikkje på eit stormøte på Jørpeland der 

Vågen tala misjonenes sak, kor det var vorte om å gjera for Karen å få auka 

arbeidet for misjonen. Ho ga uttrykk for dette med ei tåra i augnekroken. Gud 

velsigna Karen sitt minne.” 

Skrevet av Karl Dreggevik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beathe Dreggevik f. Gundersen 

(1925-1997).  

Hun ble født på Buøy og var blant de evakuerte som 

bodde på Skulehuset i begynnelsen av krigen. Hun ble 

gift i 1946 med Karl Dreggevik og de bodde i 

Erlandsdalen. De fikk datteren Bjørg. Beathe ble 

formann i kvinneforeningen første gang da hun avløste 

Karen Kvalvåg i 1959. Hun var også formann i flere 

perioder fram til 1980. Beathe var et trofast medlem av 

laget i alle år, fra hun giftet seg og flyttet til Erlandsdalen 

og til hun døde i 1997. Utenom arbeidet med gevinster til 

basaren, har hun gjort alt for at de mange 

emissærene som har gjestet Erlandsdalen, 

skulle trives.  

Beathe Dreggevik  

Det vert i denne årsmeldinga min tunge lodd å føra 

ned at mi uforgløymande Beathe ikkje er meir. Etter eit sykehus opphald på tri 

månar og ti dagar vert ho sendt til Jørpeland for å døy. Etter ti dagar der motte ho 

gjeva opp kampen mot sjukdomen, og flytta så frå meg onsdag 24-9 kl 008. Ja, Ja. 

Det er svert å motta skiljast frå den ein var mest avhengig her på denne jord. Må 

Gud signa minne hennar.  Skrevet av Karl Dreggevik. 
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Ester Berge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Berge f. Lauvåsvåg  

(1928-).  

Hun ble født i Lauvåsvågen i Riska. Familien flyttet til Kvalvåg i 

rundt 1940, da faren kjøpte gård der. Moren Serina Lauvåsvåg 

var aktivt med i misjonslaget, Ester vokste opp i ly av 

misjonsarbeidet. Hun ble gift med Peder Berge i 1952, de har to 

barn, Sissel Helen og Arild. Ester har vært aktiv i 

misjonslaget i alle år. I kvinneforeningen har hun vært formann i 

mange perioder fra tidlig på 1960 tallet. Fra 1981 og fram til i 

dag har Ester vært formann hvert år. Det er på grunn av hennes 

innstats at basaren har holdt fram i de senere år. Etter hvert som det minket med folk som 

leverte håndarbeider, har hun kjøpt inn gevinster til utlodningen. Ester og Peder har drevet 

butikk i Kvalvåg, og der lå alltid loddbøkene klar. Ester har lagt ned uttallige timer i 

arbeid for misjonen og laget. I tillegg til vervet som formann i kvinneforeningen, har  

hun i mange år vært kasserer.  

 

1990: ”Kvinneforeninga heldt fram som før, med Ester Berge som formann. 

Foreninga er ikkje stor, me veit at ein del har fått lagt vandringsstaven ned, men 

aligavel er det stort resultat av basardagen.”  

1998: ”Kvinne foreninga heldt fram, dei er få no. Ester er i grunnen eienståande. 

Ho er framleis kasserar. Det er me framdeles takksame for.” 

Karl Dreggevik. 
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Kaia Kvalvåg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grete og Jonas 
Kvalvåg med sønnene 
Serinius, Georg og 
Guttorm. Alle tre døde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer i kvinneforeningen 
 

Karoline Kvalvåg f. Knudsen 

 (1867-1956). 

”Kaia” ble født i Skåre ved Haugesund. Hun ble gift i 1896 med 

Marselius Kvalvåg. De fikk åtte barn som alle fulgte i foreldrenes 

fotspor i arbeidet for misjonen. Kaia og Marselius var med i 

Kinamisjonslaget fra det ble stiftet i Kvalvåg. De hadde et lite 

småbruk, og Kaia tok sin del av arbeidet på bruket både inne og ute. 

Marselius arbeidet på Stålverket på Jørpeland og kom bare hjem i 

helgene. Kaia var svært glad i å lese. Når hun fikk låne en bok av 

Rustbøle, fant hun seg ofte en usjenert plass ute for å få lese i fred. 

”Kineseren”, ”Utsyn” og ”Evangelisten” var blader som ble lest fra 

ende til anden. Hun var med i foreningen og arbeidet trofast for misjonen i alle år. 

Kaia Kvalvåg og 

Lars Berge   døde samme året. Se side 36 

”Det er eit ordtak som lyder slik: Tida går og me lyt fylgja med. So sant me er 

komne inn i den, må me ut att. Det er soleis to av våre kjære trufaste vener, som i 

denne del av tida – i dette år, har lagt vandringsstaven  ner. Dei er ikkje lenger å 

sjå millom oss, dei er flytta ut or denne tid, og inn i den evige. Det er Kaia 

Kvalvåg og Lars Berge. So lenge helsa strakk til møtte dei trufast på møtene. Dei 

var blant desse ein kunne rekna med : blant dei berande i misjonslaget. No var dei 

komne opp i høg alder og hadde fulgt frelsaren sin i mange år, og dei kunne 

fortegja--- til Herrens era at han hadde bevart dei igjenom tida si skiftande bølga. 

Han svikta heller ikkje når dei i døden bleikna, men bar dei til fredens hjem bak 

sky. Rikt er deira minne.” Skrevet av Karl Dreggevik. 

 

 

 

Grete Kvalvåg f. Erevik 

 (1874-1943). 

Grete var fra Erevik. Hun ble i 1900 gift med Jonas 

Kvalvåg. De fikk seks barn. Bare to av barna ble gift og 

fikk hver sitt barn. Grete var en alvorlig gild kvinne. Hun var 

ivrig i misjonsarbeidet, og vitnet på mange møter. Jonas 

arbeidet på Stålverket på Jørpeland så hun var alene med 

barna i ukene. Karl fortalte at da de var unge gikk de alltid 

innom hos Grete. Hun holdt ”Kineseren” og pleide å lese høyt 

fra den når de kom innom. 
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Hanna Berge leser i bibelen. 

 

 

 

 

 

 

 
Serina Lauvåsvåg på 80 
årsdagen med barnebarna  
Fredrik og Vidar Berge 

 
Petra og Bertinus Dreggeviks hjem 
i Erlandsdalen  1966 

 

 

 

Petra Dreggevik f. Erlandsdal  

(1883-1975).  

Hun ble født i Erlandsdalen, men 

bodde i Stavanger da den første vekkelsen gikk i 

Kvalvåg. Hun ble gift i 1910 med Bertinius 

Dreggevik. De fikk fire barn. Da hun og 

Bertinius flyttet tilbake til Erlandsdalen og overtok 

gården der, ble begge med i misjonslaget. 

Petra var den som arbeidet i det stille, 

mens Bertinus var mer utadvendt. 

 

 

 

Hanna Berge f. Rettedal  

(1884-1974). 

Hun ble født på Rettedal i Forsand, midt i kjernepunktet 

for kinamisjonen i Høgsfjorden. Hun mistet tidlig moren 

og var allerede som 16 åring vant med både gårds- og 

husarbeid. Hun ble gift med Lars Berge i 1909 og de 

fikk ni barn. De bosatte seg på Berge. Tre av barna Leif, 

Aksel og Peder ble medlemmer i misjonslaget og 

førte foreldrenes tradisjon videre. Barnebarnet Sissel Helen ble misjonær. Både Hanna og 

Lars var aktive i misjonsforeningen i alle år. Hanna hadde foreningen til hun var langt opp 

i årene. Hun var et arbeidsjern og var alltid i full aktivitet. Når det trengtes, fungerte hun 

som jordmor. Hun gikk rundt og bakte flatbrød for folk. Hanna var med i 

kvinneforeningen og har laget mangfoldige gevinster til basaren. Emissærene trivdes godt 

i hennes hjem.  

Hanna Berge  

”Ei av våre trufaste misjonskvinner har dette året lagt vandringstaven sin ned, det 

er Hanna Berge. Hanna hadde misjonssin og gav mykje til misjonen. Ho var eit 

bønemennesk og vert aldri trøyt av og be for dei som ennå er borte frå herren. 

Herren vil signa minne etter Hanna.” Skrevet av Karl Dreggevik. 

 

 

 

 

 

Serina Lauvåsvåg f. Svihus 

(1901-1989) 

Hun ble født på Svihus i Høyland. Hun ble gift med 

Trygve Lauvåsvåg i 1924. De fikk seks barn. Familien 

kom fra Lauvåsvåg og kjøpte gård i Kvalvåg i 1940. 

Serina ble snart medlem av kvinneforeningen. Hun gledet 

seg til hver foreningsdag og ikke minst når det var hennes 

tur, selv da helsa skrantet. Serina har levert en mengde 

fine håndarbeider til basaren. Til Serinas store glede har 

datteren Ester ført morens misjonsarbeide videre, og 
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Bernhard og 
Olava Kvalvåg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serina Berge med barna. Fra 
venstre. Henny, Leif Sigurd, 
Øivind, Jan Kristian og Gudrun. 

datterdatteren Sissel Helen ble misjonær. 

Serina Lauvåsvåg 

”Heim til Gud.Den 12. august fekk Serina Lauvåsvåg heimlov. Med henne er ei 

trufast missjons kvinne flytta frå oss. Så lenge helsa heldt måtte ho vera der dei 

truande samlast om Guds ord. Det sermarkjande ved hennar vitnemål var plassen 

ved Jesu føtter. Ho hadde valgt det eine nydvendige som ikkje skulle takast frå 

henne. Det nydvendige var blitt nydvendigt for henne. Hvor salig da den som når 

alt farer ---. Har Jesus og himlen igjen! Me lyser fred yver Serina Lauvåsvågs 

minne!”  Skrevet av Kåre Dreggevik. 

 

 

Olava Kvalvåg f. Rolfsen 

(1904-1963).  

Hun ble født på Hommersåk og ble i 1932 gift med Bernhard 

Kvalvåg. De fikk tre barn. Olava ble med i 

kvinneforeningen og tok sin del av arbeidet med gevinstene. 

Hun var arbeidsom og tok del i alt arbeidet på småbruket. Olava 

stelte for svigermoren Kaia da hun ble eldre. Det er flere emissærer 

som bodde hos der. Hos Olava og Bernhard hadde de også 

skolelærere i kosten. Olava var lettlig og glad i å snakke med folk. 

Olava Kvalvåg  

”Misjonslaget har også i år mista ein av sine medarbeidarar. Tirsdag den 22. 

desember fylgde me Olava Kvalvåg til grava, må Gud signa minne hennar. På 

jorda me eig ingen verande stad, me er bare gjester her i vera. Når døden oss 

kallar, så må me avstad. Å er me då reide til ferda?”  Skrevet av Karl Dreggevik. 

 

 

 

Grete Kvalvåg f. Sandsmark 

 (1905-1981).  

Hun var fra Stavanger og ble gift i 1940 med Einar Kvalvåg. Hun var med i foreningen en 

tid, før de flyttet til Jørpeland. Grete og Einar hadde hytte i Kvalvåg og kom trofast til 

møter, basarer og stevner i alle år. Grete var flink til å synge, hun spilte både gitar og 

orgel, og sang mye på møtene i Kvalvåg. 

 

Serina Berge f. Førland  

(1915-).  

Hun ble født i Stavanger, og i 1935 ble hun gift med Leif 

Berge. De bosatte seg i Kvalvåg og fikk fem barn. Leif 

var fisker. Serina ble med i foreningen. Hun var en 

driftig kone. Da hun i en alder av 32 år ble enke med fem 

barn, flyttet hun inn hos sin tante Karen på Slettå. Serina 

overtok fiskebruket etter mannen og livnærte seg og 

barna som fisker. Serina var glad og lettlig til sinns. Hun 

la ned mange timers arbeid for misjonen. 
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Borghild og 
Sigurd Kvalvåg 
med datteren 
Grete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hilda Sørskår i Karl 
Dreggeviks 80 
årsdag i 2001. 

 

Hilda Sørskår f. Heggheim 

 (1916-).  

Hun var fra Sørskår og ble gift med Torjus Sørskår. De 

bodde i Sørskår inntil de overtok gården i Bergsvik i 1949. 

De fikk syv barn. Hilda ble medlem i 

kvinneforeningen. Hun var stillferdig og rolig,og en som 

en alltid kunne regne med. Hilda har i alle år arbeidet trofast 

for misjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borghild Gjil f. Kvalvåg 

 (1916-).  

Hun ble født i Kvalvåg og ble gift med Sigurd Kvalvåg. De fikk 

datteren Grete. Borghilds foreldrene, Kaia og Marselius var blant de 

første som bøyde kne i Kvalvåg. Borghild var yngst av åtte søsken. 

Både hun og de andre i søskenflokken, har trofast støttet 

Kinamisjonen i alle år. Borghild reiste tidlig ut og tok seg arbeid 

først i Stavanger og senere på Jørpeland. Da Borghild og Sigurd 

giftet seg, bosatte de seg i Kvalvåg. Der ble hun et aktivt 

medlem foreningen. Borghild ble tidlig enke og giftet seg på ny 

med Daniel Gjil og bor nå i Jøsenfjorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957: ”Som sola sig ned i havet i vest og dukker opp igjen over fjelltoppene i øst 

for å gi sine stråler til en ny dag, så går det ene år etter det andre inn i evigheten, 

og et nytt år stiger fram med sine oppgaver og med nådens solstråler som 

fremdeles er mektig til å skape liv av døde. Og vårt håp er at disse nådens stråler 

måtte få skina rikt i Kvalvågs misjonslag i året som kommer.” Aksel Berge. 



 44 

 
 

Olava Dreggevik    1888-1965 

Trygve Lauvåsvåg 1900-1965 
”I juni månad og med bare ei vekes mellomrom fortlot to oss her i kretsen. Når 

døden banker på så lyt ein avstad. Det var Olava Dreggevik og Trygve Lauvåsvåg. 

Oppstandelsens morgon vil vise om ein skal få møtast att med sine kjære. ”Ja tenk 

engang når tåken er forsvunnet, som her seg senker over livet ned” som det står i 

sangen. Me lyser fred over deiras minne.”  Skrevet av Peder Berge. 

 

Sigvald Kvalvåg 1905-1990 

Den 10-11 fylgde me Sigvald Kvalvåg til grava. Eg tykte det var på sin plass å 

taka ham med her i årsmeldinga, sjølv om han var utflytta til Jørpeland. Han 

møtte altid trufast opp til påske basaren, og gav ellerst mykje til misjonen. Sigvald 

var ein påliteleg og erlig man, med ynskjer fred over hans minne. Skrevet av Karl 

Dreggevik. 

 
 

Skulehuset. 

 
Skulehuset ble bygd rundt 1911 av Strand kommune. Det var skole her fram til våren 

1937. Da ble den nedlagt, og de tre elevene måtte fortsette skolegangen på Idse.  Skolen 

ble åpnet igjen under krigen i 1943, med et elevtall på fire. Den ble nedlagt i 1960 da 

bygda fikk vei-forbindelse til Jørpeland, og barna ble fraktet til skolen der. 

Nå er det Kvalvåg Krins som har overtatt ansvaret for Skulehuset, i senere år er det også 

blitt kalt Bedehuset. Misjonslaget har i alle år benyttet lokalet til sine møter, stevner og 

basarer. 

 

Huset ligger noen meter fra det som var Riksvei 13, ca 1,5 km fra kaien i Kvalvåg. Det er 

liten en hvitmalt bygning med fire store vinduer ut mot veien. Huset er tømret og har en 

grunnflate på 48 m², det inneholder et klasserom på ca. 38 m², gang med loftstrapp og et 

lite ”kammers” på ca 6 m². På taket er det skifer. Innvendig er tømmerveggene malt i en 

lys farge mens gulvbordene er gråmalt. Utedoen - vedskjulet ligger på baksiden ned mot 

sjøen. I mange år drakk elevene vann fra en sinkbøtte, alle brukte den samme øsa! Vann 

hentet de fra en kilde nær sjøen, der var det litt brakkvann. Det er i 2003 ennå ikke innlagt 

vann eller toalett. Utenom skoletiden har Skulehuset i alle år blitt nyttet som 

forsamlingshus for kretsen. 

 

Skolen har alltid vært et viktig samlingspunkt i bygda. Skolegangen er den tid i livet de 

fleste husker med glede eller gru. Skolen i Kvalvåg var liten i omfang, men gjennom 

årene er det mange som har trødd sine barnesko her. I begynnelsen av 1920-tallet fikk 

elevene 20 uker undervisning i året, men fra 1928 fikk de bare de ”lovsatte” 14 uker 

undervisning. Kommunen måtte nok spare da som nå. De hadde skole i 14 dager og 14 

dager fri. 

 

I 1925 var det 16 elever på skolen fra første til syvende klasse. De ble delt i to, en 

småskole og en storskole. Blant elevene var søstrene Sigrid og Oda Kvalvåg fra Steidn. 

Fra Berge kom en søskenflokk på fem, Leif, Aksel, Ingrid, Karen og Helga Berge. Alle 

disse hørte til i Forsand kommune, men siden skolen i Kvalvåg var nærmest gikk de der. 
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Brødrene Sigurd og Georg Kvalvåg bodde i Botn noen hundre meter fra skolen. 

Tvillingene Karoline og Margit Kvalvåg og deres søster Borghild  hadde lenger vei å gå. 

Fra Erlandsdalen kom brødrene Karl og Oskar Dreggevik og deres søskenbarn Sigrid og 

Alf Dreggevik. Når elevene skulle ha sløyd og håndarbeid måtte de dra til Idse, for de 

hadde ikke utstyr på sin skole. For de fleste gikk skoleveien over haug og hammar og 

langs de korte veistubbene som fantes. 

 

Flere av de som var elever dette året, ble tilknyttet misjonslaget som voksne. Sigurd og 

Borghild Kvalvåg giftet seg og var aktive i misjonslaget.  

Da skolen ble nedlagt i 1937, var det bare tre elever i Kvalvåg, Klara Berge, Torleif 

Kvalvåg og Magne Dreggevik. Elevene ble overført til skolen på Idse, noe verken barn 

eller foreldre satte pris på. Barna måtte ro til Idsal, gå over øya og på ny i robåt over til 

skolen på Idse. Læreren stod ved vinduet og fulgte med at de kom trygt over sundet.  

 

 

 

 

 

 

Bjarne Kvalvåg skulle begynne i første klasse i 1943. Da fikk mora Olava lærer Sagevik 

til å søke kommunen om å åpne skolen igjen. Siden det nå var fire elever, fikk de på ny 

skole i Kvalvåg. Elevene kom som før fra Berge og Kvalvåg. Fra  Idsal kom det også en 

gutt slik at det ble nok elever. Sjur Idsal bodde i Loddervik på Idsal. Senere begynte også 

broren Jon på skolen i Kvalvåg. De måtte ro langs østsiden av øya og over Idsalsundet for 

å komme til skolen. 

 

 

Utover 1950 tallet var det på ny 16 

elever. Skolen var ikke særlig velutstyrt, 

men våren 1949 fikk de fem 

høvelbenker og verktøy. ”Sløyd på eigen 

skule for fyrste gong i soga”  

skrev lærer Matre i skoleprotokollen. Da 

slapp ungene å dra til Idse for å lære 

sløyd og håndarbeide.  

 

Skoleveien fra Svines var lang. Bjørg 

Svines og Ragnhild Vik måtte i all slags 

vær følge stien gjennom furuskogen, opp 

den lange Sandviksbakken, over Sjoaleite og fram til Erlandsdalen. Derfra var det vei til 

Kvalvåg. Om vinteren når det var så mørkt at det ikke var lett å se hvor en satte foten, var 

lommelykten god å ha. Bjørg og Ragnhild ble ofte fulgt av mødrene. 

 

Fra 1960 var det slutt for skolen i Kvalvåg for godt. Ingrid Valen var den siste  lærerinnen 

som underviste her. Bjørg Dreggevik var den eneste jenta i en klasse på seks elever. Leif 

Sigurd Berge, Tor Marton Kvalvåg og Bjørg fortsatte skolegangen på Jørpeland. De 

fulgte den kombinerte buss og godsrute hver morgen og ettermiddag. 

 

 

 

 
Kvalvåg skole tidlig på 1950-tallet. 
Foran fra venstre Øyvind Berge, Leif Sigurd 
Berge, Tor Marton Kvalvåg, Else Sørskår, 
Bjørg Svines.  
Bak fra v. Kjell Sørskår, Jon Idsal. Georg 
Lauvåsvåg, Ragnhild Vik og Gudrun Berge. 
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Einar J. Stein, brødrene Erling og Toralf Helge Sørskår hørte til Forsand kommune og 

begynte på skolen i Skjeivik. Skoledagene i Kvalvåg var ikke ulik andre skoler. Noen var 

syke, andre kom for sent, noen skulket en sjelden gang. Elevene fikk fri når de skulle til 

tannlege eller på bytur med foreldre, selv hummerfiske kunne gi anledning til en fridag. 

Skogplanting var også elevene med på. I 1960 plantet de grantrær i ”Den grønne dalen” 

hos Bernhard Kvalvåg.  

 

Etter krigen dro elevene hvert år på skoleturer, fra Haugesund i nord til Egersund i sør. 

Selv om Kvalvåg var en liten veiløs bygd, fikk barna anledning til å bli litt kjent i fylket. 

På turene besøkte de ofte bedrifter og museer. Det siste skoleåret gikk turen til 

Haugesund. Elevene hadde en kjekk tur, til tross for dårlig vær. Dagen ble avsluttet med 

et besøk hos lærerinnen Ingrid Valens foreldre på Tasta. 

 

Skolens æra er over, men ennå finnes det noen gamle lærebøker og pulter med elevenes 

navn risset inn.  

 

1963: ”Det er noko fint med dei føter som gjennom året har gått inn og ut av 

skulehuset og i truskap har forkyndt ordet um synd og nåde. Det er noko tomt når 

lyden av deira trin og stemme forsvinner. Gud signe dei som bar godt budskap i 

året som svant.” Karl Dreggevik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fra ”Stien” veien fra 
Kvalvåg til Erlandsdalen . 
Den ble bygd i begynnelsen 
av 1930-åra og ble en del 
av riksvei 13. 
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Karl Dreggevik, Peder, 
Lars og Edvard Berge, 
Alf og Kåre Dreggevik, 
Sigurd Kvalvåg , Leif 
Berge og Tordis Kvalvåg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigsåra. 
 

 

Da tyskerne okkuperte landet i april 1940, flyktet folk fra Stavanger og ut ”på landet”. Det 

var mange som evakuerte til Kvalvåg. Rundt om på alle gårdene og i hus og hytter bodde 

det evakuerte byfolk. Noen fikk plass på Skulehuset i de første kaotiske dagene. Den 22. 

april 1940 ble det registrert tilsammen 26 personer som bodde på Skulehuset.  Her må ha 

vært liv og røre med 19 voksne, 5 barn under 10 år og 2 jenter i tenårene. På ”kammerset” 

som ikke er større enn 6m² bodde 2 familier! Strøm og vann fantes ikke i huset, så de 

måtte koke på primuser og på ovnen. Vann hentet de i kilden hos Gunnar Kvalvåg. 

 

Folk flyktet sammen med slekt og venner. Fra Buøy kom det en ”storfamilie” på 16 

personer. Det var Tarald og Berta Gundersen med to voksne sønner og datteren Beathe. 

Hun ble senere gift med Karl Dreggevik og ble medlem av misjonslaget. Harald og Tyra 

Andersen med 3 barn, Alma Gundersen og mannen, Anna og Georg Gundersen og Mikal 

og Borghild Gundersen. De hørte alle til samme slekten. Gundersen-familiene kom i tre 

båter som de hadde bundet sammen, for å ha følge. Båtene var fullastet med folk og alt 

pikk og pakk som de hadde med seg. Det var sengtøy, klær, kjøreler, kokekar og mer til. 

De fleste måtte sove på golvet. Tarald Gundersen var sengeliggende, derfor hadde  de tatt 

med en divan til ham. 

 

Samtidig bodde Hans Hansen og kona, Marie Olsen med en datter og Johan Lura og kona. 

Disse var sannsynligvis også i slekt med hverandre. Det var også to enslig menn, Johan 

Nilsen og Birger Skjæveland som ble registret på Skulehuset den dagen.   

Båtene ”Gjøa”, ”Søk” og ”Delfin” lå ankret opp i Kvalvåg. Der bodde det en del folk som 

var evakuerte. Det var vanskelig for folk å plutselig bli revet opp fra hjem og arbeid, hele 

tilværelsen ble snudd på hodet. Matstellet ble 

annerledes. Det var ikke butikk rett i nærheten. Da 

måtte de handle hos bøndene. Barna ble sendt rundt på 

bygda. En gang ba ungene om å få kjøpe for 5 øre i melk 

for ”Han far har så lyst på graut”. Da ble spannet fullt 

helt opp. Andre syntes det var for dyrt med 2 øre for en 

makrell. Etter hvert som våren gikk, flyttet de fleste 

hjem igjen, og i løpet av sommeren ble Skulehuset tømt.  

 

Krigen satte sine spor blant folk, ikke minst blant barna. Kvalvåg var en fredlig plass til 

høsten 1944. 

En dag kom Mandius Kvalvåg til Skulehuset med langkjerra full av tyskere. Elevene ble 

jaget ut. Bevæpnede tyskerne okkuperte Skulehuset. Senere overtok de hytta til Hølland, 

som lå tett ved skolen. Mandius kjørte pultene ned til ”Tommes-huset”, nær kaien i 

Kvalvåg. Der hadde de skole til freden kom. 

 

 

 

 

Tyskerne hadde med seg folk som skulle drive skogshogst. De tok ut skog i Foråsen som 

hørte til Idsal. Det er usikkert hva materialene skulle brukes til. Noen sier at de store 

stokkene ble brukt i myra på Forus hvor tyskerne bygde flyplass og gravde kanaler. Andre 

forteller at det gikk til ”knott”. Knott ble under krigen brukt som drivstoff til bilene. 
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Arbeidsfolka trengte mat, og de hadde to unge damer som kokte for de. Tyskerne kjøpte 

melk og fisk hos familien Lauvåsvåg. Bygdefolket hadde liten kontakt med okkupantene 

på Skulehuset. Offiserene var bevæpnet og passet på de som arbeidet. Dessuten hadde de 

rassiaer rundt om på gårdene, de lette etter våpen og radioer. Mandius Kvalvåg hadde ei 

ku som fikk jurbetennelse. En tysk soldat som selv var bonde, visste råd. Han varmet opp 

høyfrø og satt og gnidde og gnidde inn juret til betennelsen ga seg. En annen gang 

Mandius skulle kjøre for tyskerne, gikk det så fort at han ga seg ikke tid til å legge på 

bakselen skikkelig. Da var det en hestevant tysker som stoppet ham og ordnet selen. 

 

 

 
 

 

Etterkrigstid. 
 

Etter krigen inntok elevene Skulehuset 

igjen, og misjonslaget fortsatte å holde 

sine møter der. På Skulehuset var det ni 

pulter, de var ikke så gode å sitte på for 

godt voksne folk. Derfor ble bestemt at 

misjonslaget ville få laget benker. 

Emissær Håkon Wigerstrand snekret 

benkene da han var her i 1948.  

 

”Ein har lenge stunna etter benkjer å 

støa ryggen til. No er målet nått. 

Materialene til benkjene har Lars Berge gjeve gratis. Hjerteleg takk skal han ha.” 

 

En stor dag i kretsen var da bygda fikk strøm. Høsten 1950 ble Kvalvåg knyttet til 

elektisitetsnettet. Skulehuset fikk også strøm, og det ble feiret med lysfest. I taket henger 

ennå de fire hvite, runde glasskuplene som erstattet parafinlampene i skolestua. Til 

driftsutgifter av huset hadde misjonslaget små utlodninger. De kjøpte kaffekjel, 

juletrebelysning, juletrepynt og annet utstyr.  

 

Normalføresegner 

 
Formannskapet tilrådde i 1963 at kretsen skulle få overta Skulehuset etter disse 
”normalføresegner”: 
Framlegg til normalføresegner for krinsane som tek mot dei gamle skolehusa. 
Skolehuset er krinsen si eige. 
Skolehuset skal vere eit felles forsamlingshus for bygda (krinsen). 
Religiøse, humanitære, politiske, faglege, kulturelle (opplysnings-organisasjonar) og 
andre lag og samskipnader som arbeider med samfunnsoppgåver skal ha høve til å nytte 
huset. 
Krinsen vel eit styre på 5 medlemmer som fører tilsyn med huset. 
 Krinsen (styret) tek på seg vedlikehaldet av huset og betalar grunn- og vass-avgift og 
trygding av huset. 
Krinsen kan lage føresegner for korleis huset skal brukast. Desse må godkjennast av 
kommunen (skolestyret-formannskapet). Endringar i føresegnene må godkjennast av 
kommunen. 

 
Kvalvåg 1963. 
”Neset” i midten. Tommeshuset er det lille 
hvite huset som er delvis skjult av trær. Der 
var det skole en tid under krigen. 
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Årsmøte skal vere kvart år. Røysterett har alle som bur i krinsen (bygda) og er over 18 år. 
Innkalling til årsmøte med sakliste, skal skje etter kommunen. 

Blir huset ståande unytta i meir enn eitt år, går huset attende til kommunen. 
Strand skolekontor 1963. 
Leiv M. Tungesvik. 
13 mars 1964. 
”Fylkesskolestyret har ikkje merknad å gjere til vedtaket i kommunestyret 18-12-1963, og 
då huset står i verdsum kr. 4000,- blir det ikkje kravt noko innbetaling til fylket.” 

 

Misjonslaget søkte i 1967 om å få kjøpe huset, men kommunen ville ikke selge til 

et enkelt lag. 
 ”Ein ser det derfor slik at ikkje berre ein organisajon – eller eitt lag bør disponere huset. 
Alle humanitære foreninger bør få nytte det.”  

I 1970 trengte de penger til å legge nytt tak på uthuset og en ny vedovn. Utedøra måtte 

repareres og huset ble malt. Nye gardiner ble også hengt opp.  

1973 ”Den 13-10 var her utlodning til inntekt for huset. Sogneprest Nilsen talte. 

Mange var møtt fram, og det kom inn 1200 kr., som gjekk til maling av skulestova 

og reparasjon av branntavla.” 

 

 

 

 

Høsten 1975 var det møte hvor fru Lendengen fra Tau holdt andakt og viste lysbilder fra 

Etiopia. Inntekten skulle gå til kjøp av 50 nye stoler. De ble innviet på juletrefesten i 

1977. Den gang fikk de inn kr 2000 i kollekt, men det var ikke nok til å dekke 

kjøpesummen, så stolene ble betalt litt etter litt. 

 

I 1981 overtok Kvalvåg Krets ansvaret for Skulehuset som i senere år er blitt kalt 

Bedehuset. Neste store investering kom i 1991. Da fikk laget inn kr. 3800 som gikk til 

lysstolpe på plassen foran Bedehuset, vedlikehold og andre driftsutgifter. Siste gang huset 

ble malt var i 2000. Peder laget nytt rekkverk på trappa. Karl og Peder, begge i en alder av 

79 år, fant fram stigen og malerutstyret og satte i gang. Glad var Karl han da han fikk 

hjelp av Kåre Kvalvåg til å ta toppene. I de siste årene har det ikke vært utlodning for å 

dekke driftsutgiftene. Medlemmene deler regningene mellom seg. 

 

 

Statutter for Kvalvåg Bedehus 
 

 

1. Huset skal tilhøre Kvalvåg krets, og me ønskar å etterkomme Frelserens 

befaling i Mark. 16-15: å forkynne evangeliet for all skapning, og at alle som står 

på Luthersk grunn, og arbeider i ”almen-nyttig ånd”, ved oppbyggelige møter, 

arbeid og sammenkomster til Guds rikes fremme, har rett til å bruke det. (Det 

betyr at dei Lutherske organisasjonane kommer til å ha møtevirksomhet i huset.) 

2. Adgang til å opptre som Guds forkynnere gis kun dei, der har godt 

vitnespyrd og ikke gir anstøt i liv og lære, og lærer i overensstemmelse med 

Bibelen og den apostoliske trosbekjennelse. Huset kan også benyttes til 

sammenkomster med samfunnsganglige ting for øyet som styret med god 

samvittighet kan gå med på. 

3. Huset skal bestyres av 5 bekjennede kristne. De der har flest stemmer 

etter representantene, blir hvert år supletanter. Ved hvert årsmøte utgår vekselsvis 
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1 og 2. Formann velges ved loddtrekning av styret. Beslutning kan fattes når 4 

personer er tilstede, med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens 

stemme utslaget. 

4. For øvrig har styret å føre tilsyn med husets i økonomisk henseende. I 

tilfelle større reparasjonar eller kostnad, skal styret legge dette fram for 

generalforsamlingen til avgjerd. I tilfelle avgang i styret som ved dødsfall, 

bortflytting eller anstøt i liv og lære eller bekjennelse, da utslettes denne, og første 

suppleant inntrer i dennes sted. 

5. Stemmeberettiget er de personer på Kvalvåg som lever et bevisst 

kristenliv for seg selv og andre, og som har fylt 18 år, og minst levet 1 år som 

kristen, samt deltar i arbeidet for Guds rikes utbredelse iblandt oss.  

6. Årsmøte avholdes hvert år. Ved dette møte forelegger formannen, der 

fører forhandlingsprotokollen-årsberetning, kasseraren revidert regnskap, og valg 

foretas. 

Kvalvåg 20-5-1981. 

 

 

 

 

Søndadgsskolen. 
 

Hinkende og hoppende, i flokk og følge kom barna til 

søndagsskolen, kledd i søndagstasen. De kom fra Bergsvik, Kvalvåg 

og Erlandsdalen, langs kronglete stier i all slags vær. Alle hadde med seg 

søndagsskole kortet og fikk stemplet en stjerne. Det var viktig å få 

mange stjerner, for det kunne gi premie. Premiene var som regel et lite 

bilde med motiv fra bibelhistorien. De som møtte flittigst opp fikk et 

Jesusbilde i glass og ramme. 

 

Rundt 1950 bodde det 11 barn fra 3 til 14 år i kretsen. Våren 1956 var det 11 barn som 

gikk på søndagsskolen. Fra 1945 fortalte Aksel og Peder Berge og tvillingene Karl og 

Kåre Dreggevik for barna. Else Sørskår og andre som var elever i de første årene, forteller 

at det alltid var så gildt når Aksel fortalte. Tvillingene Karl og Kåre var så like, at barna 

ikke var sikre på hvem som var hvem. 

 

1949: ” Vi hadde også juletrefest 

for søndagsskulen, 

torsdag 29-12. Det var den første som 

er holdt under det navnet. Vi i 

misjonslaget er meget glade for at 

søndagskulearbeidet 

går så godt her i Kvalvåg og vi vil på 

denne måten få bringa dem som står 

for arbeidet en hjertelig takk.” 

 

Søndagsskolen hadde flere små utlodninger 

og i 1950 møtte folket godt fram. 1960: 

”Så var det sundagsskulen sin 

festdag lørdag 16-1-1960 med 

premieutdeling. Ja 

 
Søndagsskolen hos Peder i slutten på 
1970-tallet. 
Fremste rekke fra venstre. Ukjent, Lise 
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Søndagsskolekortene 
til Silje og Elin Omgård 

 

 

 

sundagskulen ja, navnet høyres så inkjevetta ut, men det har nok meir på seg en 

nokon kankje anar. Det er utruleg  hva følger det kan ha med seg, det som vert sått 

i eit barnehjerta. Måtte me her vera vårt ansvar bevist. La småborni koma til meg 

hindra dei ikkje seier Jesus, tenk det går ann å hinra dei. Utan dykk vert som barn, 

kjem dykk ikkje inn i Guds rike. Må herren finna oss som trugne tenarar når han 

kjem.” 

 

Etter hvert som det ble færre barn i Kvalvåg, holdt 

Peder søndagsskolen hjemme hos seg. Da hendte det at de 

var i et lite lekehus, sjøhuset eller inne i stua.  Om 

sommeren kom det mange barn fra hyttene rundt 

omkring. En gang var det hele 19 barn i lekehytta, og da var 

det stappfullt. Enkelte ganger kom det også noen barn fra 

Erevik. Etter hvert som barna vokste til ble det slutt på 

søndagsskolen. Astrid Omgård fortalte at hver helg de var i 

hytta gikk ungene på søndagsskolen. Stivpyntet og 

forventningsfulle satt de i robåten. Fordi faren ikke ville bryte søndagsstillheten med 

påhengsmotoren, rodde de sakte ut vågen, rundet Kvalvågneset og la til ved Peders 

sjøhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misjonsstevner. 
 

 

Årlig har laget arrangert et misjonsstevne i sommerhalvåret. Stevnene var lagt til en 

søndag, og det var festdager som alle så fram til. Møtevirksomhet var liten om sommeren 

for alle opptatt med å dyrke sin lille jordflekk. Stevnene varte hele dagen, og det var som 

regel to emissærer som vekslet om å spre Guds ord. Misjonsstevene var en viktig 

offerdag. Hvis det var gode talere, kunne det komme inne store pengebeløp til 

misjonsarbeidet. Det kom ofte tilreisende fra andre bygder. Medlemmene i Kvalvåg reiste 

også på stevner rundt omkring i Ryfylke. Høgsfjord Misjonslag hadde hvert år sitt stevne 

på Kristi Himmelfartsdag, og dit dro mange fra Kvalvåg. 



 52 

 

 
Stevne ca 1930. Utflukt til Berge. 
Foran fra v. Klara Berge f. 1927, 
emissær Peder Berge fra Forsand, 
Ingrid Berge, Josefine Steidn, 
Karen Slettå, 2. rekke f. v.Bertinius 
Dreggevik, , Margith Kvalvåg, 
Helga B. Førland, Oda Meling, 
Karen Berge, Hanna Berge, Bak 
f.v.  Lars berge, Einar Kvalvåg, 
Sigvald Kvalvåg, Borghild Kvalvåg, 
Edvard Kvalvåg, emissær Rettedal, 
og Sigurd Kvalvåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første stevnet i Kvalvåg etter krigen var i 

september 1945. 

”Stevne hadde me sundag 16de september. Veret 

var toligt frå morgonen av, men det vart pøsregn 

straks etter at stevne var teke til. I år hadde me det 

på ei onnar vis enn før, på den måten at stevne tok 

til kl. 2 og varde i eit, bare avbrekt av ei lita matøkt 

på staden. Det ser ut til å vara ei grei ordning.”  

Tore Tungland og Håkon Wigestrand var talere den 

dagen. Tungland talte over teksten:  

”Trøysta, trøysta mitt folk seier dykkar Gud.” Sidan 

det var minnedag over heile Norge for dei falne, 

tykte han desse orda paste godt på ei verd som er 

nedsøkt i nau og jammer. Å om dei kunne haurt 

desse ord frå Gud. Trøysta, trøysta mitt folk. Det var eit gildt stevne.” 

Året etter var også stevnet i september:  

”Veret var uvanleg ruskut så der kom bare nokre få tilreisande ifrå Idsal og Idse.” 

 

Været betydde mye på stevnedagen. Skulehuset var lite, og når sola stekte på vinduene 

kom svetten fram. På regnfulle dager ble luften inne stinn av varme og lukt av våte klær. 

Da var det godt for barn og voksne å gå ut og røre på seg i pausene. Mat måtte til når 

dagen ble lang. Emissærene og slektninger ble gjerne bedt hjem på mat til noen i laget. De 

andre hadde med seg tiner og kakebommer fulle av påsmurte brødskiver med syltetøy, 

sirup, ost og gjerne noe salt å bite i. Termoser og flasker fulle med kaffe, saft og melk til 

barna og en liten kakebit, hørte også med. Konene pakket opp og fordelte maten blant de 

som hørte til rundt deres matfat. Da var det liv i leiren. Når været var fint satt de ute, men 

på sure dager presset de seg sammen inne og spiste. Denne sosiale delen av stevnet så alle 

fram til. Da traff de slekt og venner og fikk høre nytt.  

 

Folk i Botne rodde til Tungland og tok følge med andre derfra både til basar, møter og 

stevner. Adolf Botne hadde en gang med seg døtrene Sigrid og Astri til Kvalvåg. De 

fulgte ”Leabåten” fra Jørpeland. Jentene gikk en tur til Erlandsdalen, og kom for sent til 

båten. Sammen med faren tok de beina fatt og gikk over heia til Botne. Stien var lett å 

følge, den gikk over haug og hammer, gjennom skog og langs myr og vann før de kom til 

toppen på ”Hagaløybe” hvor de kunne se rett ned til Botne.  

 

Torkel Jøssang var på flere stevner i Kvalvåg, og han fortalte om hvor godt det smakte da 

Bertinius Dreggevik inviterte på mat i Erlandsdalen. De følte seg alltid velkomne i 

Kvalvåg, og det var også gjevt når Kvalvågfolket kom på møter til Jøssang.   

Frammøte vekslet mye fra år til år. 

Om stevnene finner vi disse kommentarene i årsmeldingene. 

 

August 1947: ”Det var nokså bra frammøte av folk. Ute skein sola heile dagen frå 

ein skyfri himmel, men også inne på skulehuset kjente me varmen av strålene ifrå 

nådens sol.” 

1952:” Marta Gilja sang, for hennes vedkommende var det først gongen ho song 

evangeliet på Kvalvåg.” 

1957: ”Frammøte utenom Kvalvågs krets var mislegt.” 
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1961: ”På stevnedagen var skulehuset så å seia fult av folk. Ein må sikkert langt 

attende i tida (um ein finn det) for å sjå benkene så upptekne på eit stevne.” 

Høgsfjord misjonslag la flere av sine feststevner til Kvalvåg, og i 1961 hadde de 

med seg Dirdal musikklag. 

 

”Sundag 21. juni 1964 hadde me den gleda å ha Høgsfjord Misjonslag sitt 

feststevne med lensmann Austbø og Frafjord som talarar. Eldre folk seier at ein 

må langt attende i tida for å finna dets makje.”  

Lars Gaute Jøssang: ”Hvor deilig det er å møtes:” 

”Om feststemnet i Kvalvåg i 1964 heitte det at ”Guds ånd var… iblant oss som ein 

sjeldan kjenner det i dag” 

 

1965: ” På stevnet 13/6 var Peder og Terje Thorsen talarar. I ein kort samandrag 

lydde det til oss om å bli i stamma og at kvar grein på meg som ikkje bærer frukt 

tek Han bort, men den som blir i ordet skal seira til slutt. Det var mykje folk samla 

frå Meling, Jøssang, Jørpeland, Heia og Idse. Været var lageleg og det var ein 

gild dag om ordets sannheter og ein kjente andens samfunn med brødre og søstre 

på veien til same hjem.” 

1970: ”Stevnet var i år den 20 september, med sekretær Tungland som talar. 

Huset var fullsett og det var eit mykje gjevande stevne.” 

1977: ”Venner frå Meling, Idse og Botne var med oss, og me fekk igjen lytta til det 

gamle budskapet om frelse og nåde for dyrtkjøpte sjeler.” 

1984: ”Det var mykje folk samla til og med frå Årdal, Dirdal og Tau.  Det vert 

sagt at stevne var eit av dei gamle gode.” 

1996: ”Tåleg bra med folk. Kunne kanskje vore fleire. Endre Østerhus spela og 

sang til oss.” 

 

Noen emissærer var flinke sangere. Søren Wiik og Arne Oftedal sang evangeliet på et 

stevne. Martha Gilja Jøssang sang både på stevner og andre møter. 

På misjonsstevnene samlet de inn mye penger. Mange hadde spart i lange tider og ga til 

dels store beløp den dagen. I 1978 fekk de inn 2470 kroner, mens det i 2001 ble gitt 6850 

kroner til misjonsarbeidet. Sommeren 2002 ble det holdt velkomst-stevne for misjonærene 

Sissel og Malvin Ommedal og barna deres. De var nettopp kommet hjem etter flere år i  

Bolivia.  

 

 

Bøsseinnsamling. 
 

 

Sammen med misjonssambandets blader ”Kineseren” og ”Utsyn” har det i mange år fulgt 

med små papirbøsser. De har stått rundt om i hjemmene,  slik at og barn og voksne kunne 

legge på noen kroner og ører når det passet. Hver høst var det  innsamlingsmøte. Da kom 

folk med sin bøsse, som ble samlet inn i en stor korg. Bøssene ble tømt, og pengene ble 

talt opp på møtet. Utbyttet ble gitt til misjonsarbeidet.  

I flere av årsmeldingene er det blitt kommentert at de var fornøyde med innkomsten. I 

1963 bemerket de at:  

”Bøssene viste et godt resultat. Det var stor stigning i likning med året før”. 

Emissær Rasmus Espeland var ofte på møtene og holdt tale. Det har vært mange gilde 

bøsseinnsamlingsmøter med gode talerer, og i året 1968:  
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Misjonsbøsse. 

 

”Til bøsseinnsamlinga den 1-10 tala lærar Nordbø til oss. Det var ein opplevelse 

å ha læraren vår på besøk. Resultatet av bøssene var bra. Kor det er nødvendig å 

gi. Det er ein stor nåde å få vera ein glad givar.”  

Det var ikke mange folk utenom kretsen som var med på disse møtene. Men Grete og 

Einar Kvalvåg kom trofast fra Jørpeland. Grete underholdt med sang. I de siste årene er 

bøssene blitt samlet inn på vanlige søndagsmøter. Fremdeles står det bøsser rundt om i 

mange hjem, men nå har flere av de yngre familiene ordnet med fast trekk fra sin 

bankkonto til misjonsarbeidet istedenfor bøssene.  

 

1968: ”Me må seie ein annan takk for det ein har gitt og ikkje minst bedt for 

misjonens store rikssak og minna kvarandre om å bed og arbeida mens det ennå 

er tid og anledning.” 

Peder Berge.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juletrefester 
 

 

”Juletrefester for barn og voksne var en gilde tradisjon, som har fulgt laget i 

mange år. De ble holdt 1. 2. eller 3. juledag.” 

 

Skulehuset var pyntet til juletrefest. Inne glødet ovnen, og det var godt å komme inn i 

varmen på en kald vinterkveld. 

Barnas forventninger var store, juletreet sto pyntet med lys og norske flagg. Lysene skinte 

om kapp med barneøynene. Alle, voksne som barn, kom i sin fineste stas. Jentene trippet 

rundt i bestekjolen og med fargeglade sløyfebånd i håret. Guttene stilte med blankskurte 

fjes og vannkjemmet hår,  nypressede bukser og hvite, nystrøkne skjorter med trøye over. 

På bena hadde de svarte lakksko, så blanke at lyset speilte seg i dem. 

 

Kveldens møte begynte med sang før Juleevangeliet ble lest. Mens de voksne talte og 

vitnet, satt barna og vred utålmodig på seg. Først etterpå fikk de endelig bevege seg. De 

sprang rundt og lekte. Glad barnelatter fylte det lille lokalet. 

 

Huset duftet av kaffe, og fram kom alle kake-bommene med smørte skiver og jule-kaker. 

Langs veggene satt de voksne på benker og balanserte kaffekopp og asjett, for det var 

ikke plass til å dekke bord. Ungene fikk saft og kakao, og mot slutten av kvelden fikk alle 

en appelsin og en spisspose med noe godt i. De voksne koste seg i samvær med resten av 

bygdefolket, og praten gikk både inne og ute. Siste post på programmet var gang rundt 

juletreet. Med store tindrende øyne og glade stemmer sang barna de kjente og kjære 
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julesangene mens de gikk rundt det glitrende treet. Barna var svette, varme og mette, noen 

var glade og andre var trøtte og sure. Dagen hadde vært lang for barna. Juletider kunne 

det være kaldt og surt vær, og på gangen var det fullt med klær, kåper, jakker, vanter, luer, 

støvler, beksømssko, uværsklær, regntøy og paraplyer, alt etter hva været krevde. Det var 

rene kaoset når alle skulle hjem på en gang.  

I årsmeldingen fra 1946 har de skrevet:  

”Juletrefesten var som vanlig 1. juledag. Oskar og nokre andre frå Idse kom og 

var i lag med oss. Det var en gild fest.”.  

Juletrefestene endret seg litt utover 70 tallet, og festen ble gjerne slått sammen med et 

annet møte.  

1990: ”Det vart heller ikkje nokon julatrefest dette år, det ser ut til at den gamle 

tradisjonen glir ut.” 

Det har ikke vært fest siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiopia-utlodningen. 
 

 

Kinamisjonslagene startet sitt arbeid for å spre evangeliet til Kina og 

andre land i Østen. Etter andre verdenskrig ble det umulig for 

misjonærer å arbeide i Kina. Misjonssambandet fant derfor andre 

misjonsmarker. Våren 1946 valgte de Etiopia, og i 1948 var det 12 

misjonærer stasjonært i der. Landet var utarmet etter krigen, og 

nøden var stor. I tillegg til å spre evangeliet, bygget 

misjonssambandet opp sykehus og skoler. Her trengtes det stadig 

midler til arbeidet, og allerede høsten 1948 begynte foreningen i Kvalvåg å støtte opp om  

misjonsarbeidet i Etiopia med en utlodning. 

 

Den ble nevnt i årsmeldingene flere ganger. 

1948: ”Den 30 oktober var her fest med utlodning. Det var gjendstander som var 

gjevne av folket frå krinsen. Innkoma skulde gå til hospital i Etiopia. Været var 

ikkje noko lovande. Men frammøtet var nokso bra likevel og innkoma likeså. Det 

var Slethei som var talar.” 

1982: ”Då var det misjonær Valfrid Haugvaldstad som fortalte og viste lysbilder 

frå Tanzania. Gripande å sjå og høyra om evangeliets under blant dei arme 

mennesker, der hedenskapen rår.” 

 

Utlodningen ble holdt sent på høsten. Hvis været var dårlig kom det lite folk, men selv da 

fikk de inn en del penger. Fra sambandet kom det en emissær og holdt tale. Flere 

misjonærer som hadde arbeidet i Etiopia og andre steder, gjestet Kvalvåg. De fortalte og 
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viste lysbilder fra misjonsmarka. Gevinstene som ble loddet ut var gitt av folk fra kretsen. 

En gang ga Borghild Kvalvåg et lam, mens Aksel Berge bidro med en sekk poteter.  

 

Borghild var så heldig å vinne en liten kasserolle som Kåre Dreggevik hadde gitt. Den er 

fortsatt i bruk, og hver gang hun tar i den tenker hun på Kåre. Den siste utlodningen ble 

holdt høsten 1984.  

”Det var Rasmus Espeland som bar budskåpet fram endå ein gang i Kvalvåg.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse. 
 

 

Utenom de faste møtene var det også andre ting som skjedde i misjonslaget. I 1951 

foreslo emissær Torvald Heggdal at de skulle samles til et nattverdsmøte hos Bernhard og 

Olava Kvalvåg.  

1951: ”Dei som var til stades vil sikkert minnas eit gildt samver med Guds 

nærhet”.  

Langfredag i 1952 ønsket Karstein Hebnes at de skulle ha nattverdsmøte på Skulehuset. 

Alle satte pris på at det var en del venner fra Idse som fant veien til møtet. Heggdal var 

også i Kvalvåg noen år senere. Etter at de hadde hatt flere møter, samlet det seg 11 voksne 

og to barn hos Peder Berge til nattverdsmøte. 

 

I 1951 var det avskjedsfest for familien Matre. Det var Leif og Kristine med barna. Matre 

hadde vært lærer i Kvalvåg i fire år. Han vekslet mellom skolene i Kvalvåg, Heng og 

Hidle. Familien Matre bodde hos Karen Kvalvåg på Slettå. De var aktive i misjonslaget, 

og i årsmeldingen står det.  

 

1951: ”Me minnast med takk Matre og frua for godt samarbeid.”  

På 50-tallet hadde de bollefest og ungdomsfest med utlodning til Tryggheim. 

Det var ikke alltid så mange som møtte opp på møtene, og det kunne det være mange 

grunner for. Både vær og arbeid kunne være til hinder.  

1948: ”Ved fisketider var det ellers få att heime, men dei som hadde anledning var 

trugne å møta fram.” 

 

Aksel Berge undret seg en januarkveld over at det kom så lite folk. 
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1955 ”Frammøte var ikke bra, fire stk. De var Serina Berge, Beathe Dreggevik, 

Brynjulf Lima og Peder Berge. Om grunnen var manglande interresse eller snøen 

som det var så rikelig av er ikke godt å si, jeg tror helst det første.” 

I 1953 kom emissærene Peder Thorsen og Leikvoll og hadde møter, samtidig  utførte de 

noe arbeid hos Borghild Kvalvåg. 

 

Det ble holdt en del innsamlinger til forskjellige formål. I 1964 samlet Oskar Nordbø inn 

til Fjellhaug. Norsk Lærerakademi fikk penger i 1968. Utsyn på Finnøy ble også 

tilgodesett med en utlodning. Pengene skulle gå til å nedbetale noe av leirstedets gjeld. I 

1957 holdt de årsmøte 15 desember. Det var et møte som ble kombinert med søndagskole 

og ungdomsfest for konfirmantene.   

 

1957: ”Så ble det utdelt testamenter til konfirmantene: Bjørg Svines, Georg 

Lauvåsvåg, Øyvind Berge. Else Sørskår var ikke tilsted ved utdelingen. Så var det 

søndagskulebarna, de ventet spent på billedene. Til slutt loddet vi ut ein bibel som 

Brynjulf Lima vant, og ei kake, den vant Bjørg Dreggevik.” 

 Sogneprest Nielsen hadde møter flere kvelder i mars 1972 

1972: ”Fru Nielsen var med 3 kveldar og 3 kveldar var nyfrelste frå Jørpeland 

med og sang og spela. Det var gilde møter og ein ynskte at fleire skulle fått høyrt 

det glade budskapet”. 

1972: ”Seinhaustes fekk me besøk av unge og nyfrelste frå Jørpeland. Dei hadde 

Sigurd Ommundsen med seg som talar. Sjøl vitna dei og song. Det var gildt både å  

sjå og høyra dei.” 

 

Fra Randaberg kom en gruppe kristenruss som reiste rundt i Ryfylke året 1979. De vitnet 

om sin frelser. I 1992 gjestet kristenruss fra Bryne misjonslaget. Terje Treidene hadde 

med seg åtte personer. De viste lysbilder fra Bolivia og samlet inn over 1000 kr til 

prosjektet. 

I oktober 1989 fikk Kvalvåg besøk av misjonselever fra Fjellhaug. Det var Geir Tore 

Salmeli, Magnar Olsen og Jan Magnus Dybvik. 

 

1989: ”Må Gud få bruka desse unge menn i sin tjeneste”. 

 

År om annet ble det vist lysbilder og film. Det var fantastisk å få se levende film fra 

misjonsmarka, i en tid da fjernsyn var noe en bare hørte om. 

Midt på femtitallet var det ungdomsfest med utlodning til Tryggheim og film fra Etiopia. 

Laura Naustvik viste misjonsfilm på et barnemøte våren 1958. Misjonær Lars Jøssang 

hadde med lysbilder fra Japan. 

 

Trygve Veggeland viste misjonssambandets lyd og fargefilm ”Solrenning” i 1963. Både i 

1964 og året etter presenterte Jarl Hetland en film fra Etiopia.  Misjonær Jorunn Sørbø 

viste lysbilder fra Etiopia da hun var her i 1973 på, ja, nettopp Etiopia utlodningen. Fru 

Lendingen fra Tau hadde også med lysbilder fra Etiopia noen år senere. Malvin Ommedal 

fortalte og viste lysbilder fra misjonsmarka i Bolivia. 
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Misjonsarbeid koster. 

 
 

Kinamisjonens målsetting var å sende ut misjonærer som skulle forkynne evangeliet. 

Misjonærene måtte få opplæring før de kunne reise ut. Det  var dyrt å drive misjon både 

hjemme og ute. Emissærer og misjonærer måtte få lønn for arbeidet. Misjonensskolen 

Fjellhaug ble bygget for å utdanne forkynnere. Den og andre skoler, leirsteder og 

kretskontorene trengte midler til driften. Misjonslag over hele landet samlet inn penger til 

disse formålene. I Kvalvåg var basaren den største inntektskilden, men offeruker, kollekt 

og andre møter ga også inntekter til misjonsarbeidet.. 

 

Gavelistene i ”Kineseren” viser hvor mye Kvalvåg misjonslag ofret til misjonen i året 

1932. Emissær Reinert Ege fikk inn 27 kroner og 2 øre i kollekt, Svend Foldøen mottok 

fra kvinneforeningen (basaren?) 338 kroner og 50 øre. På misjonsstevnet som emissær 

Thorvald Ladstein ledet, ble det ofret 90 kroner, totalt 505 kroner og 52 øre.  

 

Det samme året kostet hvetemel 29 øre kiloet, for kaffe måtte en betale 3,39 kroner kiloet 

og sukkeret lå på 59 øre. Gjennomsnittslønnen for en gårdsgutt var på 412 kroner i året. 

Beløpene vekslet år for år, men det er ikke usannsynlig at de samlet inn rundt 10.000 

kroner i årene fram mot krigen.  

 

Fra 1944 har det blitt ført regnskap over det de ofret til misjonen. Det siste året under 

krigen samlet de inn ca 2000 kroner. Beløpene har økt jevnt og trutt. 

 

Mellom 1944-50 Ga de ca.  15.000 Kroner 

Mellom 1950-55        ”  18.000 Kroner 
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Mellom 1955-60        ”  23.000 Kroner 

Mellom 1960-65        ”  27.000 Kroner 

Mellom 1965-70        ”  34.000 Kroner 

Mellom 1970-75        ”  52.000 Kroner 

Mellom 1975-80        ”  83.000  Kroner 

Mellom 1980-85        ” 120.000 Kroner 

Mellom 1985-90        ” 120.000 Kroner 

Mellom 1990-95        ” 150.000 Kroner 

Mellom 1995-00        ” 180.000 Kroner 

 

I året 2001 samlet de inn ved forskjellige anledninger ca. 44.000 kroner som ble gitt til 

misjonens beste.  

Gjennom årene fra 1944 har laget støttet misjonsarbeidet med litt over  

1 million kroner.  

 

Det er et resultat som det står respekt av. Medlemstallene har sunket, mens beløpene har 

steget. Laget har holdt Sven Føldøens ord om foreningen i Kvalvåg i hevd.: 

”Der blev stiftet forening for Kinamisjonen, som følge av vækkelsen. Og der er 

komt mange tusen kr. ind i årenes løp i den lille kredsen. Her er vel knapt ingen 

kreds med så lidet folk som har samlet så mange penger til kinamisjonen som i 

Kvalvåg kreds i hele fylke og knapt hele Norges land.”  

 

 

Fellesmøter med Meling. 
 

 

En ny verden åpnet seg for folk som bodde mellom Oanes og Jørpeland da  Riksvei 13 ble 

fullført i 1959. Rutebåtene ble erstattet av ferje mellom Oanes og Lauvvik. Et nytt 

kommunikasjonsmønster vokste fram, nå kunne en følge buss fra Jørpeland til Stavanger. 

Bilsalget ble fritt i Norge i 1960, og folk som hadde anledning skaffet seg sertifikat og bil. 

For misjonslaget åpnet det seg nye muligheter, og det ble enklere å gå på møter andre 

steder. Søndagene har vært og er fortsatt faste møtekvelder for laget i Kvalvåg. 

Medlemstallet skrumpet inn, noen var døde, andre var flyttet vekk så de ble færre på 

møtene. Det hadde i alle år vært god kontakt mellom folk i Kvalvåg og folk i Kålabygdå 

(det vil si Melingsområdet). Fra 1964 ble de enige med misjonslaget på Meling at de 

skulle ha søndags-møtene sammen og veksle på møtestedet.  

 

1964: ”Sundagsmøtene er nå saman med Meling, ein kveld på Meling og ein på 

Kvalvåg.” 

1965: ”Når det gjeld sundagsmøtene våre er me etter eit forslag av M. Erevik 

gjenge saman med Meling om desse. Det har godt mykje bra. Sers gildt er det for 

oss her i Kvalvåg å få besøk frå Meling. Det er også ein oppleving for oss å få 

besøkja dei. Me følar oss alltid velkomne.”  

 

Hver søndagskveld gikk det buss fra Jørpeland via 

Oanes til Stavanger og retur. Medlemmene i Kvalvåg 

misjonslag fulgte den til møtene på Meling. Med tiden 

fikk de seg biler både i Kvalvåg, Erlandsdalen og rundt i 

Kålabygda. Reinert og Sigbjørg Lerang kjøpte seg en 

”bomme”. Bak i bilen monterte Reinert benker og tok 
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med seg naboene til Kvalvåg. Det var som regel Martea Meling, Martha og Johan 

Skeivik, Malfred, Kristoffer og Olette Erevik. Bilen kunne til tider være helt full. Det var 

lenge før reglene om antall passasjerer og bilbelter kom.  

 

Søndag 9. desember 1973 var det kjøreforbud for privatbiler i hele landet på grunn av 

bensinkrise. 

 1973:  ”Ingen frå Meling var med, då det var kjøreforbod for bilar.” 

  Det var den søndagen selv Kong Olav tok trikken da han ville på skitur. 

1992: ”Småmøtene har me som vanleg hatt saman med Meling og desse møtene 

treng me meir og meir, til ny kveik på veien heimover”. 

Fra 1996 ble møtene sammen med laget på Meling færre. Kretsen der hadde også 

skrumpet inn med årene. 

 

 

1999: ”Møtene med Meling har slutta, då virksomheten har stagnert.” 

Etter 32 år ble det slutt på den tradisjonen. Fortsatt møtes Karl, Ester og Peder trofast på 

Skulehuset om søndagene.  

 

1974: ”Det er gildt å samlast til fest, der Herren får vera sentrum. Ein tenkjer på 

den store festsalen, som Herren har beredt til sine. Må misjonslaget i Kvalvåg 

vera vakande og ventande, og ha kontakten klar oppover. Det er avgjerande kva  

forhold eg og du står i til Jesus.” Karl Dreggevik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristi sendebud. 
 

Emissær, misjonærer og andre talere. 
 

 

1977: ”Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor. Ei tru som kunne synast i 

gjerning og ord. Men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk. Då har eg bare 

Jesus, og då er trua sterk.” Peder Berge. 

 

 
Basar 2002 Tordis Tungland og Karen Ree. 
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Befalingen fra Gud om å gjøre alle folkeslag til disipler ligger til grunn for arbeidet i 

misjonslaget.  

 

”Misjonslaga er sjølve misjonens hjarta. Laga er eit heilagt samfunn, der Guds rike 

lovnader gjeld og vert nytta. Misjonsvenene i laga er det som sender misjonærane 

og emissærane ut”. Steinar Hunnestad 1980 

 

For at troen og livet i laget skulle holdes ved like, trengtes det stadig fornyelse. 

Emissærene var ”Kristi sendebud”. De kom med åndelig føde til misjonslaget, og de 

arbeidet iherdig for å vinne sjeler for Jesus. De var inspirasjonskilder, trøstere og 

veiledere, og de manet alle til innsats. Uten deres utrettelig arbeid, ville mange falt fra. De 

drev misjonsarbeid på hjemmeplan, mens misjonærene dro ut i det ukjente.  

 

Som trekkfugler kom emissærene tilbake hver høst, år etter år og velsignet laget med sitt 

budskap. De var alle forskjellige, noen holdt tordentaler, andre hevet knapt stemmen, men 

nådde allikevel inn til folket. Noen hadde en utrolig evne til å rive tilhørerne med. Enkelte 

åpnet Bibelens tekster med sin vidunderlig fortellerevne og  mange hadde forkynnerens 

nådegave. Noen harket og kremtet, stotret og stammet litt før de kom skikkelig i gang 

med talen. Emissærene ledet møter og vekkelser. Noen ganger ble det ett møte, andre 

ganger holdt de møter hele uka eller enda lenger. På stevnene var det vanlig at det kom to 

emissærer. Mange var musikalske og sang og spilte på møtene. 

 

Hvis en kunne telle alle de ukene, dagene og timene som de la ned i arbeidet for misjonen, 

ville en forstå hvilken formidabel innsats de gjorde. På alle møtene samlet de inn kollekt 

og det viste godt igjen på innkomsten når emissæren var flink til å ordlegge seg.   

 

Emissærene levde et urolig liv, de var alltid på farten. Før i tiden  måtte  emissærene 

traske og gå, de fulgte båt og buss fra bygd til bygd i allslags vær. Noen steder hadde de 

vært før, og gledet seg til å treffe gamle kjente. Når de var på vei til et nytt sted, lurte de 

på hvordan mottakelsen ville bli, og hvor de fikk husly. Spenningen var stor både i 

misjonslagene og hos emissærene, ville de nå fram med budskapet sitt og få god kontakt 

med bygdefolket? På bedehuset ble de mottatt med varme og takknemmelighet.  

 

Emissærene kom fra hele Rogaland, de fleste var bønder og småbrukere uten spesiell 

utdanning. De kjente lynne til bygdefolket og kom selv fra grasrota. De reiste hjemmefra 

både helligdager, helger, uker og kanskje måneder. Hjemme var det kone og barn som 

måtte ta seg av arbeidet.  

 

 

 

 

1976: ”Også dette året har budskapet um synd og nåde vorte forkynt hjå oss. Og 

det har vore makt i forkynninga. Den gode sed er sett. Når såmannen gjekk ut for 

å så var det forskjell på jorda den fall i. Deriblant var den gode jord. Korleis står 

det til i hjarteåkeren vår. Får Guds ord spira og gro. Seden i den gode jord er dei 

som høyrer ordet og tek imot det, så gjer det grøda i tretti, seksti og hundre foll. 

Dette vil gjera sitt utslag hjå oss med vår måte å vera på, vårt sind vare ord og 

gjerningar, ja gjennom heile vårt vesen.” Kåre Dreggevik 
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Terje 
Thorsen 
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kjem frå 
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år då 
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tidleg i 
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med til 
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krinsen. 
Med sin 
bramfrie og 
smålåtne stil 
har han 

Emissærer. 
 

 

Sven Foldøen startet en vekkelse i Kvalvåg 1911. Han ble kalt 

”Ryfylkebispen” og var en fargerik person. Det fortelles mange 

muntre historier om ham. Han ivret for at folk måtte gi penger til 

misjonen så det kjentes.  

 

”I Ryfylke er den heldigste tid for stevnene efter slaatten i august og fremover. 

Da har folket solgt en del frugt og blir her brislingsfiske har de faat tjent 

penge ogsaa  paa sjøen.”  

S. Foldøen 1931.  

Fra Jøssang : ”Aks I vind 
 

Foldøen var fast gjest i Kvalvåg i årene som kom. Han hadde ofte 

med andre emissærer, og Olaus Østebø fra Fogn var en av de. Blant 

de emissærene som besøkte misjonslaget i 1920 åra var Olav 

Hovda, Torvald Ladstein fra Finnøy, Jørgen Nes fra Sirdal, Andreas 

Nebdal fra Lyngdal, Bjørn Aasbø fra Imsland, S. 

Kindingstad, Johannes Kjelsvik og Theodor Rettedal. De fleste, var 

fra Ryfylke, men enkelte bodde lenger vekke både nord, sør øst og 

vest i landet. 

 

Foreningen i Kvalvåg har hatt besøk av en lang rekke emissærer siden den ble stiftet. 

Noen kjenner vi navnet på, andre er gått i glemmeboka. Fra 1945 er alle som gjestet laget 

blitt ført inn i årsmeldingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kvellvågbasaren” trakk mye folk, og emissærene kunne som regel se utover et fullsatt 

rom. Blant de som har løftet sin røst og forkynte ordet på basaren en eller flere ganger 

etter krigen, var:  

 

Elias Rettedal, Karl Slethei og Reinert Ege. Torvald Heggdal holdt tale flere år etter 

hverandre. Laurits Thorsen,  Karstein Hebnes, Oskar Nordbø, Bjørn Åsbø, Rasmus 

Espeland, Tore Tungland, Ingvald Berge, Norvald Frafjord, Peder Thorsen, Th. Rettedal, 

Arne Oftedal, Eldor Rettedal, Svend Skretting, Margith Bø, Trygve Veggeland, Lars 

Sørbø, Hartvig Skartveit, og Gudleik Himle førte også ordet fram på basaren. 

 

Margith Bø var en av de få kvinner som hadde ordet på basaren. Hun var her i 1963.  

”Hun minna om Jesu lidelseshistorie.”   
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Selveste kretssekretær Arthur Kråkenes var taler på basaren i 1977.  

”Huset vårt blei altfor lite, så folk måtte stå ut igjennom gangen og dørene. 

Kristendom er syndenes fortabelse, sa Kråkenes. Ved 8 tida om kvelden sang og 

spilte han 3 sanger, og ein god del ungdom fekk høyra budskapet gjennom 

sangen.”   

 

Etter den tid har folk som deltok på basaren fått gleden av å høre disse veltalende og 

engasjerte emissærer: Tjerand Frafjord, Einar Sunde, Anders Lindefjell, Mosvoll, Torleif 

Odden, Gerhard Fjelde, Josef og Ingebjørg Tungland, Einar Krogedal, Erik Nordbø, 

Dagfinn Meltveit, Bjarne Dagsland, Malvin Ommedal, Kåre Eidsvåg, K. Veland, Sissel  

Ommedal, Kjell Magnor Kvalvåg, Rimestad og Tobias Salmelid bære fram budskapet til 

alle på Skulehuset. 

 

I 2002 ble den siste basaren i lagets historie holdt. Den tradisjonelle basaren er en saga 

blott. Terje Thorsen talte den dagen for et fullt lokale. 

I løpet av årene har mange emissærer besøkt misjonslaget til forskjellige møter og 

stevner. Noen kom tilbake gang på gang og forkynte Guds ord for de trofaste 

medlemmene i misjonslaget.  

 

Reinert Ege (1877-1967) var fra Egersund. Han har alltid stått i en særstilling for 

medlemmene som ble med i vekkelsen han holdt i 1944. Da bodde han her i 7 uker og 

hadde mangfoldige møter. Det var mange som ble frelst, og de gav misjonslaget en ny 

giv. 

 

Norvald Frafjord (1928-) er den emissæren som har gjestet Kvalvåg flest ganger. Han 

kom hit første gang i 1951, og har siden besøkt misjonslaget  23 ganger og holdt uttallige 

møter. Se eget kapittel. 

 

Rasmus Espeland besøkte også Kvalvåg jevnt gjennom mange år. Det samme gjorde 

Torvald Heggland, Eldor Rettedal, Oskar Nordbø, Peder Thorsen  og Ingvald Berge. De 

var blant de mange som spredte Guds budskap i Kvalvåg.   

 

I tillegg gjestet en utrolig lang rekke emissærer og andre talere misjonslaget. Med  kall fra 

Gud og sin evne til å formidle Bibelen, beriket de medlemmene i laget med Guds ord. De 

manet til innsats slik at evangeliet kunne spres blant hedningene.  

 

Listen er lang, og en håper at ingen er glemt. Blant de vi vet om, har alle disse har hatt 

ordet på møter og stevner i Kvalvåg fra 1945. De er nevnt noenlunde i den rekkefølge de 

er ført inn i årsmeldingene. 

 

Elias Rettedal, Karl Sletthei, Håkon Wigestrand, Tore Tungland, David Liknes, Lars 

Høye, Karstein Hebnes, Karl Heien, Jørgen Narvestad, Lensmann Austbø, Johannes 

Ramsfjell, Jarl Hetland, Arne Oftedal, Laurits Thorsen, Jesper Krogedal, Arne Anda, 

Kristoffer Hovda, Adolf Bø, Halvdan Rafoss, Svend Skretting, Gabriel Tungland, Trygve 

Veggeland, Søren Wiik, Lars Meland, Terje Thorsen, Bertil Goa, August Larsen, Lars 

Sørbø,  Olav Handeland, Hans Torgersen, Josef Dalane, Sverre Østabø, Martin Holta, 

Oskar Stakkeland, Asbjørn Rannestad, Gudleik Himle, Lars Gaute Jøssang, Einar 

Tonstad, Odd Dubland, Olav Kydland, Olav Fossdal, Tjerand Frafjord, Oddvar Sunde, 

Malvin Ommedal, Anders Lundefjell, Otto Aase, Brynjar Fjeld, Lidvard Holstad, 
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..Mosvoll, Reinert Lerang, Inge Sirevåg, Asbjørn Raunes, Torleif, Odden, Endre 

Østerhus, Arthur Kråkenes, Ingvar Dragsund, Gerhard Fjelde, Dr. Tausjø, Hans 

Kirkholm, Josef Tungland, Lars Jøssang, Johs. Øye, Lars Olav Larsen, Einar Krogedal, 

Dagfinn Meltveit, Erik Nordbø, Gunnar Toppeland, Dagfinn Natland, Bjarne Dagsland, 

Hartvig Skartveit, Leif Østebø, Eggebø, Kåre Eidsvåg,  K. Veland, Tobias Salmelid, 

..Rimestad, Steinar Harestad og Jon Jøssang.  

 

Tre emissærer har nær tilknytning til Kvalvåg. 

 

Oskar Kvalvåg (1916). Han var sønn av Olaus og Rakel Kvalvåg. Det 

var de som gav seg over til Gud da Sven Foldøen var i Kvalvåg i 1911. 

Familien flyttet senere til Idse. Oskar ble emissær og var med på mange 

møter i Kvalvåg. Spesielt på juletrefestene. Han bor i dag i 

Fredrikstad og har i alle år arbeidet for Sambandet. 

 

 

 

 

 

 

Aksel Berge. Han gikk på misjonsskolen på Fjellhaug, og reiste som emissær både da han 

bodde i Oslo og etter at han kom hjem. Han var et aktivt medlem i laget, og holdt mange 

taler i sitt eget miljø. Aksel var den andre fra Kvalvåg som reiste og forkynte Guds ord. 

 

 

Kjell Magnor Kvalvåg, (1948) har ved flere anledninger steget opp på talerstolen på 

Bedehuset i årene mellom 1980 og 2000. Hans forankring til misjonslaget er sterkt. 

Foreldrene Gunnar og Karoline kom begge fra Kvalvåg, og både de og besteforeldrene 

var medlemmer av misjonslaget. Kjell Magnor pleide å være litt nervøs før han skulle 

holde tale. Han håpet alltid på at han fikk inngang hos tilhørerne. I Kvalvåg ble han tatt 

vel imot, der følte han seg hjemme. Flere av møtene minnet om de gode gammeldagse 

møtene med mye folk og mange vitnemål. 

Han talte på basaren i 2000, da foreviget Strand Historie og Ættesogelag talen og basaren 

på video. 

 

 

 

Misjonærer. 
 

Laget startet sin Etiopiautlodning for å støtte misjonsarbeidet i Etiopia. Derfor satte de 

ekstra stor pris på å få besøk av misjonærer som hadde vært der og i andre land. 

Noen hadde tilknytning til Strand,, og det var ekstra gjevt. De fortalte fra misjonsmarka, 

både med ord og bilder. Lars Jøssang, fra Jøssang hadde virket både i Kina og Japan, han 

viste lysbilder fra Japan. Magnus Tausjø kom fra Tau. Han var lege og arbeidet i mange 

år i Etiopia. Arne Anda og Arne Høyland hadde begge vært i Kina, mens Tobias Salmelid 

hadde virket i Etiopia. 

 

Det var for det meste menn som besteg talerstolen, men iblant det noen kvinner som 

hadde ordet i Kvalvåg. Elisa Sunde var misjonær, og i 1947 fortalte hun fra Mansjuria på 

et møte. Laura Naustvik hadde barnemøte og viste film fra misjonen i 1958. Det var en 
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stor opplevelse å få se levende billeder. Flere kvinnelige misjonærer som hadde vært i 

Etiopia, besøkte Kvalvåg en eller flere ganger. Gerd Marie Berge fra Forsand var lærer og 

dro til Etiopia. Hun besøkte Kvalvåg og fortalt derfra. Jorunn Sørbø viste lysbilder, det 

gjorde også Gunvor Hetland. Karen Berland fortalte fra misjonsmarka. Ruth Havn var på 

misjonslagets Etiopiabasar og fortalte om arbeidet i Etiopia. Valfrid Haugvaldstad hadde 

med lysbilder fra misjonsarbeidet i Tanzania. Jenny Nygård Løvås hadde vært i Etiopia. 

Inger Janet Sandsmark var på møte i kvinneforeningen. Jorunn Nordbø var fra Strand, 

(faren hadde vært lærer i Kvalvåg for mange av lagets medlemmer) og hun var også i 

Etiopia. Sammen med Sissel Ommedal var hun på møter her. Sissel har hatt ordet på 

mange av møtene. Se eget kapittel. 

 

Misjonærene dro ut i felten og spredte evangeliet. Hjemme var det mange trofaste kvinner 

og menn som la ned stort arbeid for misjonen. Frk. Re reiste for yngres arbeid, hun holdt 

både møter og ledet søndagsskolen en gang i Kvalvåg. Inga Damskov var også på besøk. 

Ingebjørg Tungland var sammen med Josef Tungland på møte i 1986.  

 

1962:”.Korleis står det til på dette området i vår krins. Er me villege til å 

spandera alt for at andre skal verta frelste. Me kan i denne forbindelse og tenkja 

på misjonsarbeidet, når misjonerer reiser frå kona og barn med livet som innsats 

for våre hedningbrødre, Herren krev fyrste plassen, får han fyrste plassen i 

misjonslaget vårt tru? ”Kar Dreggevikl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre foreninger og lag. 

 

I årenes løp har en del andre misjonslag og foreninger besøkt Kvalvåg på et eller flere 

møter. 

Fra Den Indre Sjømannsmisjon kom Frk. Bratshaug. Enkefru Hovland hadde også noen 

møter. Dessuten kom Ola Polden og senere Rognøy. Rognøy både spilte og sang på de 

møtene han deltok i. Skårland hadde to møter i 1989, og den ene kvelden hadde han 

musikklaget fra Jørpeland med seg, neste dag var det to fra Frelsesarmeen som sang og 

spilte i Kvalvåg. Tor Ø. Sandaker  var her både i 1991 og 93. 

Frelsesarmeen gjestet Kvalvåg ved flere anledninger. De sang og spilte. En gang før 

krigen var det en av den eldre garde som syntes at musikken deres ikke passet på 

bedehuset. Han sa fra klart og tydelig, slik at datteren skjemtes og kunne aldri glemme 

det. Sokneprest Nilsen og frue gjestet Kvalvåg i 1973, de hadde med en del nyfrelste fra 

Jørpeland som sang og spilte. 
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Lærer Rasmus Nordbø kom flere ganger og holdt tale på møtene i Skulehuset. Her hadde 

han selv vært lærer noen år, fra 1928 til 1933. Noen av misjonslagets medlemmer hadde 

gått for han på skolen, og at han hadde gjort en god jobb, kan en forstå når en leser de 

velskrevne årsmeldingene. 

 

Fra andre misjonslag har disse besøkt Kvalvåg: Bjerkset kom fra Finnemisjonen. ..Støle, 

Einar Tjørn, Sigmund Hauge og H. Angel tilhørte Samemisjonen. ..Kleven var fra 

Santalmisjonen. Alf Øverland reiste for Israelmisjonen. 

Alle har med sitt budskap vært med på å gi liv og inspirasjon til medlemmene i 

misjonslaget. 

 

 

”Emissærlemmen” 
 

 

De fleste emissærene som har besøkt 

Kvalvåg har overnattet i bygda. 

Som regel bodde de hos formannen i 

laget, eller hos andre som hadde plass. 

Husene i Kvalvåg var små og det var til 

tider trangt om plassen. Da presset 

familiene seg sammen slik at emissæren 

fikk ligge enten i kammerset, i stua, på 

salen eller på lemmen. ”Emissærlemmen”, som den ble kalt. Emissærene hadde sine 

instrukser om hvordan de skulle oppføre seg, og de måtte ikke være kravstore! 

De skulle være som et vanlig familiemedlem uten ekstraforpleining på noe vis. De fleste 

husmødrene gjorde nok sitt beste når de ventet besøk. Huset ble skurt og vasket og sengen 

gjort klar. Maten var nøye planlagt, bare det beste var godt nok. Det var vanlig at 

emissærene sov litt frampå om morgenen, og de spiste sjelden frokost sammen med 

familien. De fikk  frokosten servert i stua. Der kunne de oppholde seg og bruke dagen til å 

forberede seg til kveldens møte. Middagen ble inntatt i stua sammen med vertskapet. 

Barna spiste som regel på kjøkkenet. 

 

Vafler var vanlig kaffemat i de fleste hjem. Det er vel derfor at emissærene ble kalt 

”Vaffelprester” på folkemunne. 

Hverdagsmaten var enkel, den ble laget med omhu, enten det var fisk eller kjøttmat. 

Søndagene serverte husmoren gjerne kjøttkaker, frikasse, eller suppekjøtt. Da kom 

finduken fram, og det ble en liten høytidsstund rundt bordet. I harde tider kunne det bli en 

økonomisk belastning når emissærene ble boende over lengre tid. Da hendte det at enkelte 

måtte låne noen kroner. 

 

Hos Hanna og Lars Berge på Berge var det mange emissærer som tok inn.  Her fikk de 

sove på ”Nore Salen.” Hanna stelt godt med gjestene sine, og om vinteren la hun 

varmestein i senga.  Døtrene Karen og Klara har fortalt fra barnårene at Sven Foldøen 

bodde ofte på Berge. Det fulgte alltid mye 

liv og røre med han. Etter middagen ville han 

ha seg en lur, og da måtte ungene være rolige 

så han ikke ble forstyrret.  

”Vil du ha mer kaffi?” spurte Hanna. ”Og 

det spør du om”,  sa Foldøen og rakte fram 

 
Kvalvåg 1963.  ”Slettå” 

Foto Widerø. 
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koppen.  

 

Reinert Ege var også en flittig gjest på Berge. ”Eg tenke eg går te Berje eg” sa Reinert. 

Det var der han helst ville bo. Under vekkelsen i 1944 bodde han hos Hanna og Lars i 7 

uker. Ellers har velkjente emissærer som Karl Slethei, Jørgen Nes, Thorvald Heggdal og 

Norheim bodd på Berge. Verken Hanna eller Lars hadde noe formannsverv, men de tok i 

allikevel i mot mange av emissærene. Karl  forteller at alle syntes det var så gildt å få bo 

på Berge. 

 

Borghild Kvalvåg Gijl fortalte at det bodde ofte emissærer hos hennes foreldre, Kaia og 

Marselius Kvalvåg. Da Borghild ble gift med Sigurd Kvalvåg, fulgt hun opp morens 

tradisjon og tok imot emissærer. 

Hos Bernhard og Olava Kvalvåg ble også emissærene tatt vel imot. De hadde også lærere 

boende hos seg innimellom.  

 

Karl har ofte vært formann i årene etter 1946, og broren Kåre hadde også det vervet. 

Enten Karl eller Kåre var formann, ble det Karl og Beathe som tok i mot emissærene. 

Selv om de bodde trangt, var der som regel plass til en gjest. I flere år hadde Karl og 

Beathe bare en stue og et kammers. De delte kjøkken med Petra, mor til Karl, og hans to 

brødre. Der det er hjerterom er det plass, så her fikk mange emissærer tak over hodet. Det 

ble bedre plass da Karl og Beathe overtok nabogården hvor det var et stort hus med 

mange rom. 

 

Ester og Peder Berge har hatt mange emissærer på besøk. Det kunne være for en natt eller 

over lengre tid. De bygde hus i 1952 og hadde både gjesterom og bad, noe som ikke var 

vanlig i Kvalvåg på den tiden. Hverdagsmiddagene besto stort sett av fisk og fiskemat, 

men om søndagene serverte Ester kjøttmat. Enkelte ganger kunne stua være full av gjester 

som ble med hjem etter et møte. 

 

Etter hvert som kommunikasjonene endret seg, hadde ikke emissærene det samme 

behovet for å overnatte. Rundt 1980 ble det færre og færre som lå over i bygda. Det 

hendte fortsatt at noen stoppet en natt eller flere, hvis de skulle ha en liten møteserie. 

Livet for emissærene endret seg også. De kunne reise fram og tilbake til møtene. Da 

kunne både kone og barn være med.  

Olav Handeland var den siste emissæren som har hatt behov for å overnatte i Kvalvåg. 

Han bodde hos Ester og Peder, og holdt flere møter i tiden fra 14 til 17 november i 1996.   
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Instruks for emissærarne i Kina-misjonen anno 1901. 

 

§ 8 

”Emissærerne maa omhyggelig søge at undgaa alt, som er eller kan have Skin af at 

være Fordringsfuldhed med hensyn til Mad og Drikke eller med Hensyn til 

Soverum og Sengested. Tag med Tak det, som bydes Eder, æd den Mad som 

sættes for Eder, og rynk ikke paa Næsen til den Seng man anviser Eder! Kan I ikke 

gjøre dette, saa slut med at være Emissærer og velg heller en Stilling, som ikke 

sætter Eder paa saadanne Prøver. Det er en Kjendsgjerning, at Evangeliet og 

Prædikevirksomheden stundom er kommen i Vanry af ingen anden Grund end 

den, at Emissæren holdt seg for god, eller i det mindste syntes at holde sig for god,  

til at dele Kaar med dem, til hvem han var sendt med Evangeliet om Menneskenes 

Søn, som ikke havde det, hvortil han kunde helde sit Hoved. Dermed er ikke sagt, 

at Emissærerne skal være udelukkede fra at arbeide for bedre Stel i Huse og 

Bygder, hvor der hersker Urenslighed, Uorden og gjennomaaende Vanstel. Kun 

maa de erindre at dette er et overmaade ømt Punkt, og at det kræves meget Takt og 

Forstand, hvis det i dette Stykke skal lykkes at reformere uden at saare og forarge. 

De maa fremfor alt ikke give det Indtryk, at de drives af Omsorg for sin egen 

Bekvemmelighed; men kan de faa Folk til at forstaa at de er interessert for en god 

Sag, saa vil de maaske opnaa at give Stødet til gavnelige Forandringer. Det siger 

seg selv, at i Tilfælde af Upasselighed eller Sygdom vil Emissærerne, uden at 

vække Anstød, kunne tage særskilte Forholdsregler med Hensyn til Mad og 

Drikke, hvor Omstændighederne ellers gjør saadant mulig”. 

 Lars Gaute Jøssang: ”Aks i vind”. 

 

 

 

 

Misjonær Sissel Ommedal. 
 

 

1970 ”Framleis lyder ropet frå 

misjonens Herre : Gå ut i all verden. 

Begyna der heime, gå vidare ingen 

stagnasjon stadig vidare ut til enden 

av jorda”. 

Kåre Dreggevik.  

 

Sissel Helen Ommedal f. Berge er født 

på Kvalvåg. Sissel er datter av Ester og Peder Berge og vokste opp på Kvalvåg. Hun er 

den eneste herfra som har fått misjonskallet. Hennes røtter i misjonslaget er sterke. 

Foreldrene har i de senere årene vært blant de bærende krefter i laget og besteforeldrene 

var også aktive misjonsvenner. I alle år har misjonslaget trofast samlet inn penger slik at  

misjonærene kunne ”Gå ut i all verden.” For et lite misjonslag har det betydd mye at de 

har fostret en misjonær. 

 
Kvalvåg. Ca. 1990 Ester og Peder Berges 

landhandel. Dampskipskaien til høyre.  

 

 
Basaren 2002 går mot slutten, 

veggene er tomme. Fra venstre. 

NN, Trygve Lauvåsvåg, Sindre 

Idsal og Tor Marton og Gerd 

Anne Kvalvåg med sønnen 

mellom seg.. 
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Sissel på talerstolen i 
Kvalvåg. 

 

 

Sissel har skrevet dette om seg selv og familien: 

”Jeg ble født i 1955 og vokste opp på Kvalvåg. Jeg husker alltid at jeg var 

med mor og far på bedehuset og påskebasaren var alltid et høydepunkt. Jeg gikk 

gymnaset på Jørpeland, sykepleien i Stavanger og dro deretter til Trondheim og 

arbeidet der i fire år. Selv om jeg hadde vokst opp i et kristent hjem bekjendte jeg 

meg ikke som personlig kristen før jeg var 21 år. Misjonærkallet fikk jeg en dag på 

Kvalvåg jeg leste ei bok som heter: For dette Kors skal du dø. Av Bruce Olson. 

Det var ei spennende bok om en som dro til Sør Amerika som misjonær. Da slo 

den tanken meg at kanskje Gud vil at jeg skal bli misjonær. Jeg var lenge urolig og 

bestemte meg for å følge det kallet Gud hadde gitt meg. Jeg gikk jordmorskolen i 

1981 og etter et par år tok jeg Misjonsskolen på Fjellhaug. Der traff jeg Malvin, 

mannen min som og følte på et kall til Sør Amerika. Så dro vi først til Bolivia for 

Den Norske Misjonsallianse og var misjonærer på landsbygda tre timer fra La 

Paz, det var et givende arbeid. Vi drev med prosjektarbeid (helse, vann 

installering etc.) samtidig som vi forkyndte evangeliet. De siste årene har vi vært 

ute for NLM her i Bolivia, bodd i en landsby som heter Tinguipaya hvor vi også 

har drevet med prosjektarbeid og evangelisering. 18. juni reiste vi til Norge etter 

til sammen 13 år i Bolivia. Det er en rar følelse. De to eldste barna er født i 

Bolivia og vi har levd et urolig liv. ” 

 

Sissel ble gift med                                        

Malvin Ommedal og de har 3 barn. 

Elisabet f. 1987 i Bolivia,   

Olav    f  1989 i Bolivia. 

Daniel f. 1992 i Norge. 

                                                                         

Misjonslaget har holdt flere avskjed- og velkomstfester for 

Sissel og familien. Den første turen til Bolivia varte i 6 år. I den perioden ble Elisabet og 

Olav født. Da bodde de i landsbyen Santiago de Machaca. Daniel ble født i Norge, men 

Bolivia kallet. Familien dro på ny ut for en periode på 4 år. Den siste 3 års perioden i 

Bolivia ble innledet i 1999. Sommeren 2002 kom de hjem og misjonslaget stelte til 

velkomstfest i Kvalvåg. Sissel og familiens liv og levnet har vært til glede og inspirasjon 

for laget. 

 

Malvin har sendt mange e-poster til venner og kjente. Der har han fortalt litt om arbeid, 

sorg og gleder og om livet på misjonsmarka. Her er noen små glimt og sammendrag fra 

noen av brevene som ble skrevet i årene 1999-2002 

 

I Bolivia har familien bodd flere steder. 

De første årene bodde de i Santiago de 

Machaca, senere i Cochabamba, men 

Tinguipaya, var ”hjemstedet” deres.  

Tinguipaya er senteret i en kommune 

hvor det bor opptil 31.000 mennesker 

fordelt på 150 landsbyer. I landsbyen 

Tinguipaya bor det ca. 3-400 

mennesker. Byen ligger i et dalsøkk ca. 

3300 meter over havet. Det høyeste 

fjellet i området er ca 5000 meter høyt. 
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Huset familien Ommedal bodde i var som de fleste andre, murt opp av jordblokker. Det 

var pusset med kalk og cement på utsiden. Innvendig var veggene dekket med gips og 

malt. På taket var det bølgeblikk.  

 

I området er det 10 organiserte menigheter og det var 218 aktive medlemmer da Sissel og 

Malvin reiste til Norge i 2002. De bodde langt utfor allfarvei. Malvin har fortalt om hvor 

vanskelig det var å ta seg fram på landsbygda. Der var dårlige veier som ble verre for 

hvert regnskyll. Busser og biler var det få av, og de som var, hang nesten ikke sammen. 

 

I tillegg til evangeliseringsarbeid har Sissel og Malvin vært med på forskjellige prosjekter. 

Sammen med andre organisasjoner har de blant annet hatt lese og skriveundervisning for 

voksne, og vært med på å øke lokalbefolkningens helse og levestander. Misjonen har 

hjulpet til å utvikle husflidsenter, saueavl og jordbruk. De har bygget opp vannverk og 

ført rent vann fram til mange landsbyer.  

 

August 2001 Malvin forteller. 

”Nå sitter jeg her alene i Tinguipaya, Sissel og barna har reiste fra meg. Det høres 

dramatisk ut, men det er ikkje en ordentlig skilsmisse. Det er bare slik at barna må få den 

skolegang de trenger.” Elisabet skulle begynne i 9. klasse og for at hun skulle få nok 

undervisning måtte de flytte til Cochabamba. Der var det norsk skole med 13 elever og 4 

lærerer. Det var 530 kilometer dit, og for Malvin, Sissel og barna startet en 

pendlertilværelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I landsbyen Cuiza ble det innviet et husflidssenter. Sissel hadde vært primus motor i 

prosjektet. Det var rundt 60 damer i Cuiza og omegn som leverte sine vevnader der. De 

hadde enkle vever som de strekte opp utenfor huset. Kvinnene tok opp igjen de 

tradisjonelle mønstrene i teppene. Gjennom senteret fikk de solgt arbeidene sine. 

Inntektene betydde mye for kvinnene, og som en av dem sa: 

 ”Endelig har jeg fått penger til å kurere far min,” 

Det var virkelig hjelp til selvhjelp og kvinnerettet bistand. Senteret ble drevet av kvinnene 

selv. Det var uvanlig i et mannsdominert samfunn. 

 

 
Fra Bolivia. 
Foto Fredrik og Vidar Berge 
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Indianere spiller på 
panfløyte i 
Tinguipaya. 
Foto Fredrik og 
Vidar Berge 

 

 

 

Sissel og Malvin ble inviterte til fest i Cuiza. Innbyggerne ville hedre Sissel for hennes 

innsats og kledde henne og Malvin opp i distriktets tradisjonelle drakt. Da de kom hjem 

og viste fram de flotte draktene de hadde fått, ville barna også ha. Dermed fikk 

husflidsenteret bestilling på tre nye drakter.  

 

I landsbyen Utaculla og andre steder ble det bygget sauebad. Det var innhegningar med en 

dyp vannrenne imellom. I vannet ble det blandet medikamenter som skulle ta knekken på 

lus, skabb og annet utøy. Sauene ble jaget uti og måtte svømme fra den ene innhegningen 

til den andre. De ble badet om formiddagen, slik at de fikk tørke før nattekulda satte inn. 

Den ene dagen badet de ikkje mindre enn 1500 sauer. For hvert nytt sauebad ble det holdt 

innvielsesfest med andakt. Det var rene folkefester med mye folk og moro.  

 

I januar satte regntiden inn. Befolkninga i Tinguipaya ble vekket av kirkeklokkene. Elva 

brøt over elvedemningane og vannet flommet innover landsbyen. 14 hus fikk skader og 

inne i husene lå maten og annet innbo og fløt. I den katolske kirken var det sørgestund 

etter flommen. Landsbyen har neppe stor framtid, det er lite vegetasjon i skråningene på 

grunn av lang tørketid. Når regntiden setter inn drar vannet jorda med seg og elvene blir 

brune av gjørme. Jorda legger seg i elvebunnen, og elva hever seg litt etter litt til den en 

dag vil nærme seg samme nivå som landsbyen. De fjerner 

jorda med bulldozer, men det varer ikke lenge før elvebunnen 

hever seg igjen. 

 

Når regnværet satt inn for fullt, fikk de problemer å ta seg fram. 

Malvin satte seg skikkelig fast en dag han skulle krysse en elv. 

Bilen stod med begge framhjula i gjørma, og selv med 

firehjulstrekk kom han ikke løs. Hakke og spade måtte til, men 

bilen sank bare dypere og dypere. De tre i bilen jobbet på 

spreng. Kvelden og mørket kom mens regnet fortsatte å øse 

ned. Endelig, med hjelp av en annen bil og med steiner og 

planker under hjulene klarte å dra den opp av gjørma. I 

styrtregnet hadde det gått mange ras langs veien. På veien 

videre måtte de rydde unna mye stein og grus som stengte veien. Det var et under at de 

kom velberget hjem. Sissel opplevde nesten det samme, et par dager senere. Hun satte seg 

fast i en voksende elv. Bøndene i nærheten kom til og fikk varslet misjonens andre bil. 

Sammen fikk de berget bilen. 

 

En dag Malvin var ute for å treffe en bonde, fikk han høre at kona til bonden lå syk. 

Malvin fikk ikke lov til å gå inn for ”Trollmannen” hadde vært der om natta og sagt at 

ingen utenforstående måtte gå inn i huset for da ville alt være ødelagt.  

”Hva trollmannen gjorde kan en bare tenke seg, det var vel fullt av ånder der inne.”  

Malvin holdt seg vekk, ellers kunne han fått skylden hvis bonde-kona ikkje ble frisk. 

Hvordan det gikk med kona vites ikkje. 

 

Misjonen var også med på å demonstrere jernplog med veltefjøl som ble dratt av okser. 

Malvin fikk for første gang prøve å pløye med to okser. Han fant fort ut at det skal øvelse 

til for å styre dyra, og få plogen til å gå rett. Heldigvis visste oksene bedre enn Malvin 

hvordan de skulle gå. 

 

I Tinguipaya var det en potet og kulturfestival. Der viste de fram 60-70 sorter poteter. Her 

var det også utstilling av husflid og folkedans. Alt ble premiert. Sammen med andre 
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organisasjoner ga misjonen  trillebårer, hakker, spader, en rokk og en kardemaskin til 

premier. 

 

I Chila var det en liten forsamling. Der var en del medlemmer da Malvin og Sissel reiste 

hjem i 1997. Etter hvert ble det færre og færre på møtene. Noen hadde ”gått tilbake til 

verda” som folk sa, andre sluttet seg til pinsevennene. 

Far til menighetens evangelist hadde ”gått tilbake til verda” og syntes at sønnen kunne 

gjøre noe mer nyttig enn å gå rundt å evangelisere. 

 

Fredrik og Vidar, sønnene til Sissels bror kom på besøk i 2001. De kom sammen Maria 

Norland, en venninne av Sissel. Det ble en opplevelsesrik tur. Sammen med Elisabet og 

Olav, de to eldste barna til Sissel og Malvin, fikk alle tre være med på tur til jungelen i et 

lite fly som ble drevet  av amerikanske misjonærer. De var på krokodillejakt. Om natten lå 

de i telt ved elvebredden i nærheten av krokodiller og hørte ville dyr brøle på den andre 

siden av elva. Det ble en uforglemmelig opplevelse for alle. 

 

April 2002. Malvin fortalte at familien var inne i en avskjedsfase. Alt skulle legges best 

mulig til rette for dem som skulle overta arbeidet. Det var en tid full av avskjed med 

venner, folk og et land som de var blitt glade i. Ikkje minst var det en stor omstilling for 

barna. Elisabet og Olav la planer om å reise tilbake når de ble eldre. Det var Tinguipaya 

som var ”hjemstedet” i Boliva. 

 

 ”Det er sjølvaste røtene som skal rivast opp”. 

 

”Det som i det siste har stått mest i fokus er konfirmasjonen av Elisabet. Vi har lurt litt att 

og fram korleis vi skulle gjere dette, for konfirmasjonane i Noreg er over når vi kjem 

heim. Elisabet ynskte å verte konfirmert her i Tinguipaya, og slik vart det. Ein av 

misjonærane i Cochabamba har drive konfirmantundervisning av ho i år, og han kom til 

Tinguipaya og hadde tala for dagen i kyrkja/forsamlinga vår her. Pastoren i den lokale 

kyrkja vår her (ein bolivianar herifrå) stod for sjølve konfirmasjonen. Det er fyrste gongen 

han hadde gjort dette og det er forresten fyrste konfirmasjonen i distriktet her. Kanskje 

dette kan vise veg for kyrkja seinare. Konfirmasjonsliturgien her er skikkelege greier i 

forhold til det meir platte som føregår i Noreg for tida. Elisabet hadde lært leksa si og 

kunne utenat til dømes heile truvedkjenninga på spansk. Det var og andre spørsmål. 

Konfirmasjonen er tross alt ei stadfesting av dåpspakta. Misjonærar frå andre plassar og 

bolivianarar var inviterte, ikkje alle kom av diverse grunnar. Elisabet hadde vald ein 

matrett typisk for La Paz området der ho vaks opp som lita og vi hadde elles ei fin 

samling etterpå av misjonærar, bolivianarar, fattige og rike, der det var både alvor og leik. 

Enkelte uttrykte glede over ei slik forsamling samansett av mennesker med forskjellige 

hudfargar, og minte om at kanskje det er slik det vil verte i himmelen.”  Malvin Ommedal 
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Norvald 
Frafjord 
(1928-) 
kjem frå 
Frafjord. 
Å vera 
”emissær
bonde” 
har vore 
utbreidd i 
Misjonss
ambande
t. I den 
siste 50-
årsbolke

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissær Norvald Frafjord. 
 

Norvald Frafjord (1928-) i Frafjord er den emissæren som har gjestet 

Kvalvåg flest ganger. 

 

Han kom hit første gang høsten 1951. Da skulle han holde tale på 

Etiopiabasaren. Norvald fikk følge med Edvard Berge i 

motorbåten ”Hein” fra Stavanger. Med i båten var også Beathe 

Dreggevik og datteren Bjørg. På kaien sto Karl og tok imot kone og 

datter og emissæren. Sammen ruslet de opp til Erlandsdalen. Det var der 

han skulle bo. Plassen var liten, men Norvald fikk sove i 

kammerset. I de tider var en ikke så kravstore. Han utviklet et godt 

vennskap med Karl og Beathe og  bodde ofte hos de når han gjestet 

Kvalvåg. Av og til bodde han hos Ester og Peder Berge. 
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Norvald begynte tidlig å reise som emissær. Allerede i 1946 da var han 18 år, reiste han 

sammen med andre eldre emissærer. Den første turen hans gikk til Bersagel og Ims.  

 

Nå har han reist i over 50 år. Norvald Frafjord bor i Frafjord, og det var ikke det enkleste 

stedet å bo når han skulle reise rundt.  Han måtte ta rutebåten ut fjorden om morgenen og 

finne den beste reisemåten videre. Ikke sjelden var han hjemmefra i flere uker av gangen. 

Når han dro til Vest Agder kunne turen vare i 5-6 uker. Han reiste mest i vinterhalvåret. 

 

Hjemme satt kona  Ellinor og ungene. De fikk 7 barn, men de mistet en datter. Gården 

inne i den vakre Frafjorden drev de sammen med hans foreldrene. Han og kona overtok i 

1967. Til tider var det en påkjenning for kona å sitte alene med ansvaret for barna, 

hjemmet og gårdsbruket. Hun og barna tok seg av alt stellet med dyrene og gården. De 

hadde  både kyr, ungdyr, sau, gris, høns og hest.  

 

Møte-ukene begynte på tirsdagene. Når Norvald skulle til møtene i Kvalvåg, fulgte han 

rutebåten til Meling. Med frakken godt knappet mot vind og vær og ”Mountyhua”  trukket 

nedover hodet, vandret han av gårde med kofferten i hånden. Han var ung og sprek og 

vant med å gå. Det kom vel med, for fra Meling til Erlandsdalen er det over 7 kilometer. 

De første årene var det ikke vei, så han fulgte stien over haug og hammar til Bergsvik. 

Derfra var det vei til Berge, før han på ny måtte følge en godt opptråkket sti før han kom 

inn på det siste veistykket til Erlandsdalen. I kofferten hadde han klesskifte og Bibel, 

Rosenius og andre oppbyggelsesbøker.  

 

Veien kunne være dryg når været var surt, men slik var det jo. Da var det godt å komme i 

hus, få kjenne den gode varmen og kaffelukten. Om kvelden begynte møteveka, og hver 

kveld samlet folket seg på Skulestova. Norvald brukte formiddagene til å forberede seg til 

kveldens tale. Han leste og skrev.  Hvis det passet var han ikke redd for å tå et tak med i 

arbeidet. Spesielt med vedkløyving og saging. Det var vanlig å stille i søndagsklærne på 

møtene, både for emissær og tilhørere. Siste møtedag var søndagen. Mandagen var fridag, 

da kunne han reise hjem til familien. Enkelte ganger hadde de flere møte-uker etter 

hverandre. Da var det liten hensikt i å reise hjem mandag kveld for å ta ut igjen neste 

morgen. 

 

Norvald har gjestet Kvalvåg mellom 20 og 30 ganger, siste møtet hadde han her i 1996. 

Utallige er de kveldsmøtene han har holdt. Han husker spesielt godt da Høgsfjord 

misjonslag holdt feststevne i Kvalvåg. Da talte både Norvald og lensmann Kristen 

Austbø. Det var et gildt stevne. Ellers talte han både på basarer og i offerveker. En vinter 

han hadde vært i Kvalvåg, skulle han videre til Jøssang og ha møte der. Norvald og 

Beathe gikk til Svines. Siden isen lå tykk på Botnefjorden kunne de gå tvers over til 

Jøssang. Karl og Kåre hadde mopeder så de kjørte veien rundt.  

Det var ofte et slit å ta seg fram, men da det kom vei til Frafjord og Norvald fikk seg bil, 

var det lettere å reise rundt. Da hendte det at han kunne ha familien med på møtene. Både 

kona Ellinor og barna har vært med på møter i Kvalvåg. To av sønnene Ragnar og 

Tjerand har også reist litt som emissærer. Tjerand har flere ganger gjestet Kvalvåg. 
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Avslutning. 
 
Karls ord får avslutte dette heftet. I skrivende stund er det kun tre medlemmer i laget, 

Karl, Ester og Peder. 

 

 

1996 ”Når ein nå skal prøva å setja ned på papir eit nokolunde rett syn på korleis 

det står til i misjonslaget, er det ikkje altid så likatil. Me lever i ei såvande tid. Det 

er lett for å verta opptekne av den nerverande verden å gløyma det viktigaste. 

Maria valgte plassen ved Jesus føtter. Det er avgjerande å lytta til meisterens ord. 

Me veit at me er få att i laget vårt, han som er trufast mot oss, har lova å vera med 

alle dagar til endes. 

Misjonslaget som vert iverksett etter vekkelsen i 1944, det vil då seia med oss nye 

som då kom med, er nå ein kjensgjerning at laget har minka betydeleg. Mange av 

oss er nå lagde i grav, som me må seia var aktive i laget. Dette merkjes sjølvsagt 

med eit stort tomrom. Me som er at er også langt opp i åra og dermed kvella fort. 

Helsa sviktar og dermed kreftene. De jordiske legemet brytes ned, og det er tidens 

gang. Måtte me som nå står att vera trugne i tenesta for misjonens herre. Vera av 

desse som har eit brennane hjerte for folket ute, her heime og i vår eigen krins, og 

be inderleg om vekkelse og fornyelse blant oss, så syndere om frelse må rope og 

løysast frå jevelens band, som det står i sangen. Å det hadde vore gjilt om det 
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hadde blidt lagt nye til laget vårt, som vart fødd på ny ved Guds ånd.” Karl 

Dreggevik. 

 

 

Med vennlig hilsen. 

Annalisa Thelin Knutsen  
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Kvalvåg Kinamisjonslag årsmeldinger 1945-2001  

”Kineseren“ diverse årganger 

Tungland, Josef 1978. Sven Foldøen  ”Ryfylkebispen“  

Straume, Jakob 1956. Kristenliv i Rogaland. Fra Haugesund til Hidra.  

Tjeltveit, Njål 1994. Krigsåra i Ryfylke 
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- Misjonssambandet i Høgsfjord-bygdene gjennom 100 år 
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Alsvik, Jan 1995  Folk i Strand, 3 bind 

Alsvik, Jan 1991   Strand Bygdebok,  2 bind 

Engen, Sigleif: Forsandboka 

Når Gud lukker opp. Norsk Luthersk Misjonssamband årbok 1954 

Kristi Sendebud. Norsk Luthersk Misjonssambands misjonærer 1891-1981 
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Skoleprotokoller. 

Avisartikler. 

 

Hovedkilder muntlig  

Karl Dreggevik f. 1921 

Peder Berge f. 1921 

Ester Berge f. 1928 

 

Andre personer som har bidratt med opplysninger. 

Sissel og Malvin Ommedal 

Borghild Kvalvåg Gjil 

Eli Aga 

Norvald Frafjord 

Kjell Magnor Kvalvåg 

Tor Marton Kvalvåg  

Dessuten mange som har tilknytning til Kvalvåg krets, og andre  

som selv har vært på møter og basarer, eller som har fortalt små historier de har hørt. 

Biografiske opplyninger om folk finnes i bygdebøkene ”Folk I Strand” og ”Forsandboka.” 
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Kart over Kvalvåg utsnitt. 
 

 

 

 

 


